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الخرال!مفتاح

آسيما

"!-

!رء!

إعلاميةولوحاتالعالموخريطةدولوأعلاموصوراًخرائطيتضمنالمصورالأطلسهذا

حرةعلىدولةكلدراسةمعككل.القارةعنعامةفنىةتعطيوإيضاحيةبيانهيةورسومات

التفصيل.منبشيء

اجهرلخت،لدول

يليةمايتضمفانمتقابلتمينصفحتينكلى

الدولةعنالحقائقأهمالمؤلفيقدمالمقدصة*

فيه.تقعإلذتيالإقلي!اأوالمعنية

فيالدولةموقععليهايحدد:العالمخر!طة

اياخرى.العالملدولبالنسبةموقعهاثمإلقارة

اسمها.إمامدولةكلعلمصوبىةتظهرالاْعلام:

اعلا!ةلوحةدوللألكل:الإعلاميةاللوحات

وعاصمتهاسكانهاوعددمساحتهاتوضح

والأديان(وجدت)إقالوطنيةوعملتهط

التيواللفاتإلسكانيعنتقهاالتيوالمعتقدات

ونوعالرئيسةالمدنتحديدمعبهايتحدثون

الدولهَ.فيإلحكم

كلفيالمهمةللمعالمإيضاحهناكالصور4

والرسوماتالفوتوغرافيةالصوروبعضدولة

معلوماتوستجد.الدولهَتلكيميزماتبرزالتي

التيوالشخصياتالطبيعيةالمعالمبعضحول

الناسمنوغيرهمالشهرةمنحظاًنالت

والنباتاتإلحيواناتحولوكذلدًالعادييز،

دلك.وغيروإلمنتجاتوايأماكن

رقيقةخريطةعلىدولةكلتظهرالخراثصلى:

الخرائط،منإلقصوىوللاستفارة.وواضحة

والمفتاحالخريطةرموزعلىالأطلاعيستحسن

الأطلس.هذ!من)3(صفحةعلى

يمكئك،الألوانطريقعن:الارضطبيعة

المغطاةهيوأينايارض،!يصةعلىالتعرف

الصحراء.رمالأوالجليدأوبالعابات

تضارشىتلويندرجات:المرتفعةاثناطق

والمواقعالجبليةإلسلاسلعواقعتحدرالمناطق

،قائمأمنعز؟يكونجبلىوأي.ار!اعاًالأعلى

مثلث.برمزإليهيشاربذاته

نأباعتبارالخراثطجميعرسمتمالاتجساه:

داثمأالشمالاتجاهإلىيشيرا!فحةأعلى

ربسمهاتمالخرائطجميهع:الرسممقياس

بواسطتهيمكنكدقيقرسممقيطسبموجب

بالكيلومترالمواقعمختلضبينالمسافاتمعرفة

تريد.ماحسبالميلأو

ميعل002

كيلومتر003
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المحتوياتالمجهرنختالقاوات

الدولةإسمالهند

ولايةاومحافطةاسم

الدولةحدؤ

جبالسلسلة

اثريموقع

السكانعدد

نسمةمليونمنأكئر

منأكثر

نسمةألف0000005

منأقل

نسسةألف0001005

الدولةعاصمة

المحافظهالولايةعاصمه

كوشهندو

جكلضدهه48)فرست

ارتناعهتححي!مع.

أجهرلختالقارات

الكثافةخريطةالشعو!ومعتقداتها؟

الدولةلسكانالمئويةالنسبلوحة:السكانية

الأديانخريطة؟الدولمساحاتلوحة

.اتوالمعتقد

توتلعتدربمخريطةالتباتي:والفطاءالمناغ

وحتىالمطريةالعاباتمنالنباتيالفطاء

الشتاءحرارةدرجاتخرلطةإلصحرإء!

إلسنولة.الأمطارم!دلاتخرلطهةوالصيف

خرلطة:والبيئةالصكانبينالعلاقة

المخاطرخرلطةوبحرأ؟برأبالبيئةالإضرار

بالحيواناتلوحة:وإيأمراضالطبيعيةوالمهددات

.بالأنقراضالمهدرةوالنباتات

إلزراعيةالمنتجاتخريطةالاقتصاد:

دولةةلكلالقوميبالنأثجبيانيرسملأوإلصناعية

الناتجإجماليمنإلفرددخلبمتوسطلوحة

الطاقة.مصادرخولطةةالقومى

الإمبراطورياتخرلطة:والتاريخالسياسة

زمنيخط؟المهمةالأحداثلوحة،الكبرىالآسيولة

المهمة.اياحداثوخر!لةإثةالأحدإهمبتوارلخ

-نهر.ميكونج

صم!قناة

!!بحيز

سد-نخزا--

!جزير-

غابة

محاصيل

فقهرةسافنا

النندرامناخ

انقطسالمنا-

كلبيرعردي!كتهاإرمير؟مئل.الكبيرةالمدرمنالعحيد

لؤلك.المدنلتعرلفالمحددةالأعدإريفورالناشمن

ضشةنعا!دشكلشالسكانيهالراكزمذ.مثلتطهر

أممينها.تبرز

إلخرإئطعلى!ردتالتيالأسماءكافةإثسرد:

يمكنللصورالمصاحبةالنصوصضمنوكذلك

المثبتالمسردفيالإنجليزلةباللغةعليهاالعثور

التيالصفحاتتحديدمعالكتابنهايةفي

فيها.وردت

آسيا6

المجهرتحتولالك

والقوقازل!سيا

01المتوسصلىاذبيضالبحرآسية

21العرييةالجزيرةشبة

41والكويتإيران،العراق

61الوسطىاسيا

81وياكستاقأفغانستان

02الهنديةالقارةشبة

22وتايوالطمنغوليا،الصين

42الكوريةالجزبرةشبه

62اليابالت

82ميانماروتايلاند،بنغلادش

03وفيتنام9يرلا،كمبوديا

23ويرونايسنغافورة،ماليزيا

43إندونيسيا

ثسالفليبين

المجهرتحتالقارات

83والمعتقداتلسكانا

04والنباتاتالطقس

24البيئيةالتضاريس

!اداالاقتصاد

64والتاريخالسياسة

"ا؟

الباندادبفي37اع1!ل!خ.:.

(33صالصفحة)انظر!ْ
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آسيا

منعشرةمنسبعةحواليوتغطيالحجمحيثمنالقاراتاكبرآسياتعد

ص!.لإ:...ْ.غحوالييقطنهاإذالسكارْعددحيثم!القاراتكلتفوقوهي.البريةالعالممساحة

...ََْ.:َََْ.ْفيالمتهجمدالشماليالقطبصنوتمتد.العالملسكاقالكليإلعددأخماصثلاثة

:.َْزرلأْلإلإ:نرل!"سْ.علىآسياوتشتمل.الجنوبفيوالممطرةالحارةالاستواءخطأراصْيإلىالشمال

زرا!سالأنهار.وأطولالعالمكْيإلجبليةالسلاسلإعلىوكذلكخاليةواسعةصحارى ....هذهوتمتد.الغربمنبريةأراضأغلبهاطويلةحدودآسياعنأوروباوتفصل

الأورالنهروعبرروسيافىالأورالجبالطولعلىالجنوبإلىالشمالمنالحدود

:..ْ...أماآسياكْيروسياأراصْيإرباعئلاثةتقع.الأسودالبحروالىقزولنبحرإلى

....!ر!ر..ج.خزربززر!...َْه!آسيويةدولأربعصْالقليلةالمساحاتبعصْروتقح.أوروباكْيهْتقعالمتبقيةالمساحة

.:......:..:..:،بزْكا.::.!ل!.م!-خت!....!لملم ...:...-....لإ......."نر..ة:....-............أوروبافىأيصأأحْرى

.!؟!ر!ظ.خصرص!:.!.....:خآسياشرقوجموبجنوبكْيالنمورتعينمالئمور4

.لم..:لأَ".سة.:"::.:.لإ؟.بر"..!حوو.......بز....::نج!،....:...-

مثغو.صر."....مَ.003.ا000،..ج!.لادإ..:.ا.كاابحىلمافقدفيها0،ا.لتيإلمهدتتجوله...لأا،أ%أأ!6!لاآ)ثرالأ!-َ.

".ج..006،؟.:*ْإلبريهإلحياهوتدميرالصيدبصِبصولكن

...9تربر؟َ"!جظص........

.يخني..!،...

.جلأ.1.!0:ح!

د!لم،الحيواناتأنوإعمنص!حت ../:.زر.:رلا.*..،...لم/:(02*أ

،!جملصصتم.ت.-نر.ء؟-،....:...انر!...؟لئز!شفيجلولهمإجلالممياألنموعكْرمر----...!ممنفز-بز!ب!
ص!.!*./

الأجزإءوبعضعظامها

ضلأ

الأدويةصناعةفيتستحدمالتىالأخرى

آسيا.مناطقبعضفىإلبلدية؟

!مأ!!+:ََتا!انْآسيافىوتوحد.آس!اقارة-منالممطرةةالحارة

لآ\-7الأجراءكيالأولالمحصولهوالأررالارر4ْ ا.؟؟أ%...:.لآ!............ش!إلإ.:..ومي.العالمكْيللارزمنتجةدولثمالْيةإكبر

لآ)ْ..ة.:".""َْ.َ.؟ْ....ْ.الهئد،ْ.الصين:الأهميهحمسبعلىيالترتيب
لم..!ء.؟ج!...!.:

\صا.يمْه0!إنن،أ\ص!4!!.--نج!60001.-+ميانمارفيتتاِم،.تايلابربنفلاديش،أندونعسيا.

بر)لاُص)بورما(والمايان.

3.لمدرز-+-ل!!

!لرأ.حلا!تايلا،ئدولفينامجئ!فبئين

بر!غ!3.!بمجى--

!كمحِحيرفيَ!لم!كا!...:د!غ!خلا...ءئربِر؟:ء.به!ة3صج!.المهـ!ي2
....صا....فيسة.:....لإ.د.....لإ...خة...:.تره؟.".9!...!.جص-.--.

+!بم

-.-حم!ماثيزفورءتج!/ِء/..عمااص!!1!ي!.!َْلم....ثَ:-.ة!!ك!
-*ة

05ا،لأيبم-!أألْأؤن!فسفبيآ.5"-ْص--"س"نر
:،!ا":ْلا3ََ!يَاء9ْْىَْْفيظهرتالتيالكتابةآشكالأولمناعسماركي:اخط

لا-َ!!س!!ءةءسنة00015حوإليمنذالبارزةحروفهإستخدمتوقد.الدنيا

.ْ..-!ْ........3فيعطيمةحضارةأسسالذيالسومريالشعببواسطة

عدةوهناك.بالعرإقالآنتعرفوإلتيوالفرإتدجلةمنطقة

آسيا.فيظهرتأخرىحضارات
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.ءصي...-.+117!01

.!س:+..ء../لمكل
-.!ْ.ْ-."++!!الصينَسوريعد،

؟..--.شإج.كأ-،-بر:."-!-ءالمبنيةلأالعظممضلصم!كبرء.ول
-مهـ-سَ

--،--آ."-.لم.-،-2*-!

-ا--!لى---...-ا،.س...ة-عأ.اأ.-!-ْد0407حواليطولهييلغ)دْ
-ا-،--..أ.؟خة

حأبر-تنتتر-..!زو*-حضحهحْهمة-!*ا.!..لم.!
--!يم،-ِ-ميل(.0614)كيلومتر

..-لمص،،"فيالبناءيكون(قويرجح

ا-ْ.،في-إب83-،َ-%3.-".نر"--4-.---9القرنهْيبدأقدالسور

-َ-ْحتىْواستمرالميلادقملإلخامس-ممم
ما/

1l كثيرةمناطقفىالفقرينتشرلققر،

السوريحمي.الميلاديعشرالسابعالقرن6

علىتعتمدالدولفمعظم.آسيامن

رمرْايماليزيالاصوركوإلاكْىالتوأمان!تبهبماَإلمْ-َ--3%تر!ََ!6َبرنر:"َََإَْلإْنرنرْ-ََْْ الشرقىجهةصالعرإةصإلصيرِ

بفضلغنيأأصبحبعضهاولكن!الزرإعة

البرجاقولعد.والتجارةالصناعة

آسيا.شْرفئجموبكْيالمتزإيدةللرفاهيةة.!.:.:..،لإة-.:-.:...:!زاء!ثان!!
تركيا.جوبى..-.أ--

.؟ت،.....

بر.-..إ-.-.....-!"-.َ....قبرص--.....صَ...ير.:+ن....كأ..ا؟وزبهـسماُ..3.نر-..:.!!سةنمءجزلأحسرَ.لش!جَم!برلم......:سب....

.+..لم7!.+.3،ت
3!:اَ.

..ء.........ص-!ص

....-+.!!+-ط.....3رياى..في،"3بزنر..:...ل!لإ..لىْتركمتصشال!.لمق.ئر..،.جماصلأ.-!-في.

:!ه!.أضلَمر!:".هـن..إلم!الآ....!،.بر2!،....ص.....كل.ج.ظا،.ت1-.

.-:.....-.:!.،!.:.لأ03ص.*-!تز....،لمإلى"لم01:"5!ث!طيضإ

...ق00،1حشة:ة.--.ةَ.

%-َْ!رإََْ!!نرصبزتر:33ءلإ.:ْلأ:المرييةَالمملكةاْ.َ!رْىلم1.ْلأْ:َ!َََََ
..زأ*-خ!جمبم!،،،.-*.:--ال!ء،إكرالى.-يبر(فف!ستلإع.!.إ،بم د!!يً!لم!.ء.-لإ.ململ!ى..*بر.:

جت!!كا

-!!

-1،!

------فا
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والقوقازروسيا

قزوين.وبحرالأورالجبالشرقآسيا،قارةفيروسياإرباعتلاثةوتقع.الحجمحيثمنإلعالمفيدولةأكبرروسياتعد

إلاتحادباسمالمعروفالاشتراكيةالسوفيتيالاتحادجمهوهـلاتمركز2291عاممنذروسياظلت.أوروبافيالباقيالجزءولقع

دولة.01إلىالسوفيتيالاتحادتفكك1991عاموفي.السوفيتي

مجتمعةالثلاثالدولهذهوتسمى.وجورجياوأذربيجانأرمينياوهيالفربيإلجنوبصنروسياالدولهذهمنثلاثوتحد

الاتحادتفككبمدوإلدينيةالعرقيةإلصراعاتاندلعت.الشمالفيتقحالتيالعاليةالقوقازلجبالنسبةالقوقازبمنطقة

.الاستقلالإجلمنالقوقازمنطقةدولوبعضوروسياإلشيشانفيالسوفتي
المتجمدالمحيط..:

الشمالى؟+.+."..-ى
اوكاتسكبحر.!--.ا

...000093ل!سما-

!ض

خ!..+.شَ(،مربعأميلأ085039506)مريعكيلومتر0040750017:المساحة
الشرقىسيميرلالحر....(.--.

،.َْ.اْ.اسيامارةهيمنها75%يقع
.:َصَْ.َْ!مترأ43,15َوارنقاعهالقوقازجبالفيألبروصجبل:نقطةأعلى

3.:لإبز.*مدما(.51018*).

-8ص...نر...ط!رر!...بمرنجبحر.نسمه7030471،الممكان !لم!فئقيقيبزِ:...لإ...زز...؟لإ.:..:شتر.ش.ة.:..بزنرترض.قيض!بزنر!\!0"::!:ْ.....ءلإِ..:....(..زرترنر..:..قي".".(نسمة0000408نهاسكا)موسكو:نلمداكبروأصمةلعاا

(:الاسيويالجزء)فىالأخرىالمدرأكبر

-.(.نسمةا.000018i)سكانهالوكوسيبيرسك

3401....)سكانهاإيكاترينبورج Vنسمة.)

(.نسمة؟،111.)سكانهاأومسك

.*!في..أدنمد!اا%(.ا!س!ماْ%،6ا!رْثوذكسالروسأالمسيحيةالدلانةت

.(سممه25101،)سكالهاس!لماسسك

لم.(نسمة0000،19)سكانهاكرإسنودارسك

لم.نسمه(ITY....سكانها)إركوتسك

!لأ4"،أ1.إلروسيةاللغة:الرسميةاللغة

لمصكسرإن/كامشاتكا.جمهوريه:لحكمانوع ني!ل!..::...003.الروبلتالععلة

!نجبماأ!لسثَض؟.*:،ةبمرجم!ج!ا-

.31031%يقعمربعاً(،ميلأ119036)مربعكيلومتر007096.المساحة

كوستكلمبحرا،-أوروباقارةفي!تها

يا"دتسك!وِلم.،(قدمأ1631017مترإ10205ًوارتفاعهشخاراجبل:نقطة(على

ر!لملأ9إلملد9.،-.تسمة45لالسكانا

..-.سمه...)سكانهاتبليسي:اثدنو(كبرالعاصمة

لرثلصثلم.:..سخا.4.الجورجيةْاللفةالرممميةتاللغة

...........ْ.أؤ1ْ(%11)الإسلام(،%46)المسيحية؟لديالْةا

نر..ةةْ.جمهورلة:لحكمالمحوع لصك

أ..لارى؟لعملها

!ومورأتجهرخبا!ومشمل!.ل!..

.".ىء......!أرميئيا+

ضيه!؟كِ!ةق!ْ"ْ!!7/َ(!ريعأصلأ650ii)مربعكيلو!ر92!8حةالمسا

كي-لم7".قرمأ(13!1941متر!09014وارتفاعهأراقاتصجبلنقطهقيأعلى

لانم-ْص.-(ى-َْ*س!َ.ء..:..نسمة000،78703.السكان

س-ب!؟بم-ْ/تسمة(0038301"ْ)سكانهايرلفان:المدنو(كبرلعاصمةا

لث!هفيالمراكننتخمر8المراكين!!لادر!كرصئمالأرمينيةاللفةالرسميهتياللغة

--.أ%3أخرئمسيحيةمذا!%(،65الأرمينيةالبابوية)المسيحيةالدلانة؟

،اسعةمنطقةوهيكامشاتكاجزيرةلإ//جههـورمةخالحكمنوع

تقاربروسيا،شرقشمالفي)درام:العملة

وتُعدالنا.حه%أٍمساحمها؟ء""؟جأذرييجان!

حوهيتمتدورْلارْلبرفبأكرسفْيكىح!ةإميفقةس-..نر.كاقصنهيَم*......-.ءلسمه67السكمالى
."ءِ..ِ/.فىمنهاا%7يقعمرلعا(،ميلا033)436مربعكيلوصر6086المساحه

أول!با.قارة

4.4وارتفاريوزيبازارجبل:نقطة(على O11iقدما(6531014مترا+-

..!في!ءمرَ:!ص

!ْ!"--؟َْ!-!-تبمء*:.*"ْ.ْ(نسمة000،00502سكانهاأباكو:لمدناكيروالعاصمةا

.303جبع!ْ!حب!الأزاريةاللفةةالرسميةاللفة

.-.--..-ئب!فتور.)39%(لإسلاما:الدياتة

:ْ!َ.جمهورلة:الحكملْوع

مانات:العملة
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توجد8الطبيعىوالغازالبترول

جورْفيوإلفازالبترولمنضخمةكميات

ولد(91olrمرروسياوتعدروسيافيالطبيعي

وإ.جورجيا..ْمالطبيعيوالغازالبترولمصدري

11المورةفى...ة--ضلك!بإت-... كذلكإذربجيانولتمتع.الأساسيين

!حولالتي-...ت-..اْ-..ة..:--ج!لاَ؟:.َ..-بحرقيإلبترولمنكبيربمحْرْون

شيوعية.:*"ا.ةْ%ْالمعادنمعظمروسيافيتتوإفر.قزوين

وحة9291-ى.َ؟.َََالبوكسايت:مئلإليهاتحتاجالتي

ة5391قي..!:.9َ.ل!ءَوالتيكلالحديدوخاموالماسوالنحاس

الحلأكم!!-؟-َ.ََ....صناعةفي)يستحْدموالفوسفات

الس!لاتحادا.(السماد

!حاشتهر

.الشديدةزملاياسيفرنايا

!يخلأ!!دة

سكة!خطكارابحر

روسفى--سكوتج::ة.ْلإة.ْ"!%بمشََْْلإلإ
ب)القاركل!لا

بمديفالأوروبية.ص..!.::ا.تَْ

ت.ْديكسو!نورإفيك

"سممكىإلمحي!أ!!....".!..؟ل!!خ!...

طوسْيبيرعبرولبلغ؟دجم!حا!برا%سيبيرلاهضمة

كيلو!9"003.جمبم/،--15سيبيرياسهل!يالوسطى

سا:21وأيام3!**3يا

النربى

!أ!لجهحايكاش!يلطسن!وربينممث.ب!به!".،اثس

جم!ا.ء..-...نكأقا!كمميلث.!!الأص.:

؟\تومسكلربخرنحاتبسدث

كممروكو!*.ص

ص!رسك!مسنويااكر
نوموسمبمرسكط

،ثظنه!زنيتسكجبِادإركوتسك!ص.
بب!ا-.*!عه،!ا

..-ء.!نلآبئ....-فنتثلا..تي

فيتعيفركانت.فيللاالماموث

سيبيرلامنطقلأفيإلحجريالعصر

الجزءعلىإلاسمهذ!يطلقما)غالباً

فيلةانقرضتروسيا(.منالاَسيوي

غير،سنة000001حواليمنذالماموث

فيتماماًسليمةوجدتأجسادهاأن

فيالمتجمدةالعلياالآرضطبقات

سيييرلا.

!"!:-.بهنرص

.:.لا!..!!نا..!.مم!جميم!3..د:-.-..-ح!

.!ة...بم..-.-!..-11:!ا".!أ911

!!ه

ش!"./.أ؟1111لم،!001!6!د

..،-...ةرر:.ء-!،..ء.نرلا.:.خ...

....د9.؟00-؟ء.::..-...

ت-له-.-.!1،."ى

----
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المتوس!البحرالابيضىآسيا

هذهوإكبر.آسيويةدولستالمتوسطالأبيضالبحرمنالشرثيالطرفعندتوجد

البحريريطالذيالماثيالممرغربأوروبافيتركياص!صعيرجزءيقع.تركياهيالدول

وممطر.لطيفوطقسهـاجبليةالتركيةالأرإضيمعظم.الأسوربالبحرالمتوسطالأبيض

الأراضيمنكلإلحارةالصحاريتفطيولكنجميلصثسسبطعسولبنانقبرصوتثمتع

وسوريا.والأردنالمحتلة

وقد،4891عامفيوذلكالفلسطينيةايارضفييهوديةدولةإسرائيلأنشئت

للحفاض!العوبجيرانهامع7391و6791و5691وا-48994الأعوامفيحروباًخاضت

أراضيفلسطينإلىبالإضافةإسرإئيلاحتلتوقد.المفتصبةالأراضيفيوجودهاعلى

وسوريا.والأردنمصرمنكلمنواسعة

!تركيا

يقعمريعاً(.ميلأ)1580992مربعأصترأيملو8150774المساحلأ:

آمميا.قارةفيسنها79%

قدمأ(110017)مترأ18505وارنفاعهأراراتجبل!نقطةاعلى

.IT"...:السكان VLO.نسمة

نسمة(2"38!ا0000)سكانهاانقرة:نالم!وأكبرالعاصمة

التركيةاللغةال!شمية:اللنة

الإسلامالديانلأ)

جمهوهـللأ:الحكمنع

الترك!اللسرة:العملة

قبرصىم

مربعأميلأ)57203صرسأمتؤْكيلو25109:المساحة

قدماً(16،.)كامترأ52901وارتقاعهألومبسجبك:نقطةاملى

نسمه.00007،7:اثسكاق

نسمة(0000771)سكانهانقوصية:المدنوأكبرلماصمةا

الترك!،الإغردقيةاللفة:الرسميةاللغة

الإسلام.المسيحية،الديانة

جمهوهـللأ:الحكمنوع

القبرصيالبنية:العملة

-

سوريا-
صرسأمملأ71)8940مربعأمنرأكعلو0180185المساحة!

قدماً(09)232مترا48103ًوارتفاعهالحرمونجبل:نقطةاع!ئ

نسمة.ا000059184:السكان

نسمة(000005،11)سكانهادمشقاثدن!واكبرالعاصمة

العربيةاللغة:الرسميةاللغة

)86%(الإسلو!:الديانة

جمورريةالحكل:نوع

السرلةاللسرةتالعملة

لبنان!

مربعأميلأ4ء.51)مرلعكيلومتر004011:المساحة

011001)مترأ83003وإرتفاعهالسوداءالقرنةحبل:نقطهَاعلى

03*فدماً(

t.000116السثان! t.نسمة

نسمةأ000،00101)سكانهابيروت:المدنوأكبرلعاصمةا

العريمةاللفة:الرسميةاللنة

بز()37المسهح!55%(،)الإسلام:لديانةا

حمهو!لةةالحكمنوع

اللبنانمةالليرة؟المملة

01

ال!فلسطين

مترأكيلو560131:المساحة

دارميرورجبل)نقطةأعلى

تسمةO.ATI....:السكان

القد"!لمدناواكبرالطصمة

اللة.العربيةالرسية:اللفة

اليصدبة،الإسلام:لديانةا

جمهورلة:المكمنوع

الجديدالشيكل:العملة

الأردنء

مربمأ(ميلاْ)371738عرلمأمترأكطو074079:المساحة

قدما(5)7550مترأا7540وارتفاعهرامجبل!نقطةاملى

نسمة.!ا"37!ا0000؟السكان

نسمة(000،639)سكانهاعمان:المدنواكبرالطصمة

العرييةاللفة:الرسميةال!غة

،%(.5)المسحية.(%5069)ملإسلاا،بنةلدا

ملكية:الحكمنوع

الأردنيالدينار:العملة

الأسوالبحر

ة.يريرَ..نر.-*ص.-ى-ت--.-صض.في؟

ل!ر!.-.كا-لا-+-كا!.ؤ ،ء1؟!،

.+.أ

ممرالأ----+.؟، لإ-+رة!!ت+!

.....!--3(0-بم+.

!.."َ

15---كا-..ءَ
.ا+-

-!ف!ع.،!.*4ع5ف!
009.-.-،.*كع

!غخض!!!ق!ظْع!تجعمص.:.
طخ---د-َ-!-.!ي
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..!!ي4وا!ضؤواتالفواكه

برءءَ.هـقيْوالخضراواتالفواكهتهـمو
..،.ْج،المرولةالأراضىفىإسرإئيل

!...في.:.،.-.-

.......03.لإ..أنعير

.إ"..\سإ!ظ..0َ.3..1ل!

بر.:صاررإت::....برصد/:ا

..-?.!/دائيل

دولَاكثرإسرائيلح!مرة ،سر....الأوروبيةبميا-حا

علىبمثرتعتمد

وتعد.الصناعة

تطور!.آسياغر-جدوبحخ!

نمم!هه!ر-سب!

ال!أ!عة

طرايلبؤلأ"

يهفاصميدا!

.!ييروت

مقدسةمدينةالقدستُعد4افس

الإسلام،الثلاثإلسماولةللدياناتبالنسبة

غربإسرإئيلإحتلت.واليهوديةوإلمسيحية

Iعاممنذالقدس -k i Aلهاعاصمةإعلنتهاوقد

تخضعالشرقيةالقدسكانت091.،عام

ععرهي!

القواتعليهااستولتأقإلىللأررق

العرييةالحربأثناء6791عامفيالإسراتيلية

حائطإلىالمتعصبونإليهودياتي.الإسرائيلية

مكانأيعدونهوهمللصلاةإلقدسفيإلمبكى

مقدساً.

طرعل!.--!ص

بم

كانت.الأردنفيقديمةمدينةالبتراء8

القرنبينالفترةفيمهمأتجارياًمركزاً

.الميلاديالثالثوالقرنالميلادقبلالخامس

وذلكإلحمرإء.الوررةبتراءمدينةعلىولطلق

مبانيهامنهابنيتالتيالحمراءللحجارة

بها.تحيطالعيالحمراءالجبليةوللمرتخعات

فيالجميلةالأثريةالمناطقمنإلعديدتوجد

آسيا.منالغربيالجنوبيالجزء

11
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العربيةا!زلرةشبه

والخليجالعرييبالخليجأويعرفوالخليجالأحمرالبحربينالعربيةالجزلرةشبهتقع

الزرإعةوتوجد.إلجزيرةشبهمعظمالسكانقليلةإلحارةإلصحاريوتغطي(.الفارسي

تتمتعولكن.الأرضتحتالتيالصخورمنالماءالناسيستخرجحيثالواحاتحولفقط

المثحدةالعربيةوالإمارإتإلسعوديةالعربيةوالممللةوقطروعمانالبحرلنمنكل

إلمنطقة.هذهفيرولةأفقرإليمنوتُعد.النغم!منكبيرباحتياطي

فيهاتوجدإذللسعلمينمقدساًمكاناًتمظالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمكرمةمكة

كماكانو!حيثماصلاتهمفينحوها،يتوجهونالمسلمونإليهايحجالتيالمشرفةالكعبة

.الإسلامومهد!محمدالرسولمولدمكانأنها

غإ!

نأدونطوللةمسافاتالإبلتسافرإنيمكن8الإبلى

يلاالسعود(لعرييلاالمملكة

مريعأ(ميلأ0000083)مربعأمتراًكطو096094103:حةلمساا

قد!اً(001)927مترا9313َارتفاعها:نقطةاعلى

نسمة.0000660003:السكان

نسمة(000،00801)سكانهاالرياض:المدنواكبرالطصمة

العربيةاللغةالرسميلا:اللفة

لإسلاما:الديانة

ملكيةالحكم!نوع

السعوديالريال:لعملها

اليمنعس!

-

مربعأ(بيلا0850302َ)مربعأمعرأكطو6890527:المساحة

قدمأ(13،كا)36مترا07603وارتفاعهشعيبحضور:تضطةأعلئ

نسمة.0000720116:السثان

نسمة(0000729)سكانهاصنما.:المدنوأكبرالحاصمة

العوييةاللفة:الرسميةاللنة

الإملامالديانلأ:

جم!رية:الحكمنع

اليمنيالريال:السلة

عا!ف!

مريعاً(ميلأ03.82.)صريعأمترأكيلو4570213المساح!!

قدمأ(09)579مترأ35003وارتفاعهالشامجبل.:نقطةامحلى

2....لعكان:ا " Yal.نسمة

نسمة(153.ْ.)سكانهامسعط:العاصمة

العر!ةاللفه:الرسميةاللغة

الإسلام:الديانة

ملكية:الحكمنع

الممافيلاالمحط:العمدة

المتحلىةالعر!يلاارزالامار!

مربعأ(ميلأ032)278مربعأمترأكليلو006083:حةالمسا

قدمأ(01015)معرأ53701وارتفاعهيبيرجبل؟نقطةأعلئ

نسمه.000،0،802السظن:

نسمة(0000363)سكانهافلبيأبو:المدنوأكبرالعاصمة

العرهـيةاللغةالرسميلا:اللغة

الإسلام:لديانةا

إماراتسبحمنمكونلأفدرالية:الحكمنوع

الإماراتيالدرهمةالعملة

قطرى.-

مربعأ(ميلأ14)347مربعأمترأطو000011المصاحة:

نسمة.000،172:الس!ان

نسة(0000933)سكلانهالددحةا:لمدناوأكبرالعاصمة

العربيةاللفةانرسمية)ال!فة

الإسلام:الديانة

ملكية:الحكمنع

العطريالولال:لعملة
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يمثللأنهالصحراء""سفينةإلجملويسمى.ماهتشرب

الصحراء.عبروالبضائعالإنسانلنقلالتقليديةالوسيلة

!لاهرمزمض!و

البحرين

I

إالدو!ص)ثا!1كااديرلأعمانخليج
رمةصلسا"ببل

هجمتر،!3)

.........؟ض......:نر.تر..-..بوأل!ح!.

!تماالام!ارالط*-!لممسقطلا!رالخابورة

نر8.0

بزا!لتحدةالعرييهبراثمْجد*-ْادتمور:

(3 0 TC)لم"؟.كا+"نرة-ءةىفي-.2ين4سْر!../*.!....".-.+".."،.

....!/ِلملتمر-جر"ا

ثص1!سح:.".ََعمارْلملرالأشخارمنتعْدْ
لأ.؟؟.......-المى0إلمحمل

بمالمصيرة
شبههىالشائعة

.العربجزيرة

في./*حمهـف-ص./برشجرةحطبيستحْدم

بينماالمبانيفيالنخيل

".:ْ:افيننةَََ:ََكض،َََْبمالتمرفْللوقدوإلحصاثر.السلال
-.صماعههىأوراقهاسسحدم

..آسياغربجنوبفيالمهمةالأطعمةمن

"!..:.سمْةآلا!خمسةمنلأكثر

*!ط!!ي-..-.

*البحرين

مربعأ(ميلأ)368مريعأمتراًكطو496:المساحة

نسمه.0000063:السكان

نسمة(0001041)سكانهاالنامة:المدنوأخبرلعاصمةا

العربيةاللقةافرسمية:ال!غة

لإسلاما:لديانةا

ملكيه:الحكمنو!

البحرينيلدينارا:العملة

-،ث،ً*

+ة.!ا

كي،..:
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مزالبترولتحملكبيرةسفن،البترولئاقلاتالسفن

السمعوديةالعرييةالمملكةوتعد.العالمأنحاهكللىاٍالخليجمنطقة

.البترولمنمعلوماحتياطيإكبروبهاللبترولومصدرمنتجأكبر

تطولرفيالبترولمبععاتمنجاءتالتيالأموإلإستخدمت

.العربجزيرةشبهفيالإنسانورفاهيةوالخدماتالصناعات

الجوف

برلدة

..بر.بر.*

؟01تبول!

الوجه

-.!أ
:!!ع!
ايم-صثما--0

الحيواناتهذءكادتالعر!يلا،الطباء

العريعة.الجز!رةشبةفيتندثرإنالجميلة

منهامحموعةإخذمنلهااللهقضأنإلى

أرلزونابولايةللحيواناتإلفونيكصحديقةإلى

تربيةتمتحيثالأمريكليةالمتحدةبالولايات

كلفيبعدفيماؤطلاقهتوزيمهتممنهاقطيع

السعودية.العرييةوالمملكةوعمانالأررنمن

لرياضا

!

السعوديةالعريية"

متره9313

يو7ممولا!*..أ!00.أم!..!.

...:...ة...."...ص!عي
ا؟01.ءى...!ه

.ممبما!صنماء!..،صن

ح!مورصسب،"6+معر(5
الحديدةأ

زابد

!!1إلم

المنورةالمدينه

المكرمةمكة

ثاجده.لطاثفا

!!.ت-.!!ث!

.!ث!
مبلى3نج!أ

فيتقعموحشةصحرإء8اخاليالريع

سميتوقد.السعوديةالعرييةالمملكةجنوب

رمليامتدإدإكبرعلىلاحتوائهاالخاليالريع

ماالنباتاتمنخاليةتقرلبأوهي.العالمفي

.إلواحاتمناطقفيعد!

!*1

!م!كا

جم!لأ...نهين

!/بر-ءَصي--:...ببم.بر-.--م.%لم،!.نج،.ء؟

ظبما.يمبخ!.:...س....بر

ختنبهاصَ!أت..

ت-.-

دباأالمسلماتالنساءترتك!ي

يسصالجسدكلينطيكاملأ

الإسلامياللباسهووهذا)الشادور(.

نأعلىالإسلاميالدينتعاليمحسب

لاالعربيةالدولبعضفيالنساءبعض

الزيويلبسنالزيبهدايلتزمن

الصورةفيالظاهرةالمرأة.إلغريي

)الحجاب(.يسمىبسيطألباسأترتدي
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والكولمجتوإيرانالعراق

ويمرانتركيامنينبعاناللذانوالفراتدجلةهماوالنهرإنإلنهرلنْا.بينماأرض21يسصخصبإقليمبهولكنوإسعةصحاريعلىإلعراقيشتمك

منهاذلكبعدأخرىحضاراتعدةفيهظهرتكماسومر..حضارةوهيالإنسانعرفهاحضارةأولإلنهرينبينماأ!ضفيوجدتوقد.العراقعبر

مدينةمنهاالعرلقةالتاهـلخيةالمناطقمنالكثير"فارس"بلادقديماًتسصكانتالتي،إيرانفيولوجد.البابليينوحضارةالأشورلينحضارة

..ْالمقدونيإجمسندراأيضاًْوس!مئالأكبراللإسكندرbL_(.3.4إلتيبيرسبوليس

وإيرإقالعراقبينحرباندلعتفقد.العشرلنالقزنمنالثمانينياتمنذبينهافيماحروباًبالبترولإلفنيةالمسلمةالثلاثالدولهذهشهدت

المتحدةالولاياتبقيادةالتحالفكَواتقامت41g1عام،وفيإلكولتالعراقغزت0991عاموفي8891،إلى.891بينماالمدةفياستصرت

إلكويت.منإلعراقيةالقوإتلإخرإجوسورياالسعوديةالعربيةوالمملكةوفرنساومصربرلطانيامنويدعمالأمريكية

العراقهبى
-

مربعأ(ميلاًكيلومترأمريعأ)2350916اثساحة:3170438

زاغروجبالفيقدم(ا04801)أ!تار90603النقطة:نثطةاعلى

21....:السكان . AIV.نسملا

نسمة!000047804)سكانطبفداد:المدنوأكبرلعاصمةا

نسمه66!ا....وسكانهاالموصلالاخركا:الكبرىالمدق

فسمه0001486ومعكانهاإربيل

العرييةاللفة:الرسميةاللفة

)3%(المسمعحية)79%(.الإسلام:الديانة

جمهوهـدة:الحكمنو3

العراقيالدينارالعهلة:

إيران!

مربعاً(ميلا111,346ً)مرلعاًمترأيملو881063301:لمساحةا

قدمأ(386081)امتار40605وارتفاعهاالدمظند:نقطةاعلئ

نسمة0000939006ةلسكانا

نسمة(000007506)سكلانهاطهران،المدنوأكبرالعاصمة

نسمة000064901وسكانيامشهدالاخركأ:الكلبرىالمدن

نسمه000002201وسكانهااصفهان:

نسمة000016611وسكانهاتبرمز:

الفارسيةاللغة:الرسميةاللغة

)99%(الإسلام:لديانةا

إسلامبةجمهورلة:الحكمنوع

الإيرإنيالريالةالعملة

الكويتء

مرب!اً(حملاًكطومترإمرلعاً).هه.6اثساحة:818017

نسمةاء908ء...ةلسكانا

)سكلانهاالكوت:المدنوأكبرالماصمة

العرليةاللنة:الرسميةاللغه

59%()الإسلام:الديانة

ملكيةالحكلم:نوع

الكوشيالدينار:العملة

نسمة000093

!ا؟ْالخمينياللهآيةقاد8اخميئي

1°%اح!009) M)أطاحمتالتيالثورة

وحولت9v14فيسنةإيرانبشاه

تتبع.إسلاميةجمهورلةإلىالبلاد

الشرلعةوتعاليمإ!نإ!يرإنيةالقوانين

!.ص.الإسلامية

إبمحتتج.صَ-------

.-..!.بز..!:*ة96-!---بر!خ!مل!

لمبرص.(لمي!لم.6!11

؟قي،..ير..ءو!..!لم!ممثيمانر

ناهيدبزلإءجه!بملم!!لا!!يية.،ا

ئماءبهار

الخليجرأسعلىالكويتتقع،ا!كويت

العرإقغزوتسبب.بالبترولغنيةدولةوهي

حدوثفيو؟0991991سنةفيللكولت

حدوثالىإدىكمابالبيئةكبيرةأضرار

النفطبحقولوإضرالمنطقةفيتلوث

الكوشية.والصناعات

بام

*!!

كرمان

ص،"ك!ببم..

عباسبندر

ممبول!(بير
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حش-..-،..!و

أيم!...:0..:.-.لح"!!!.!--يرة!:.?".!-.،ة! .!5-

!!ك!."ص!

الإنجيلفيذكرماورروقدالقديمةسومرفيمدينةأور

الأشكالقممعلىقباباًالسومريونبنى.إبراهيملسيدناكموطن

زلقراطس.ثسمىوكانتالأهراماتتشبهالتي

.+.لم

أردبيلأ!زوينبحر

ل!7!!ختبماحبماش!

Jا!نجبجز

طهران..:.

لجافئتمانده

ري!ممر()،0056

المناظرمنالدبابات8باباتاللى

كليص!!هإلماسيا.االمسمعاجمْوبفيمىلممجْا!!1كؤ..1رصْر
-.!حا+!.......الحكوماتب!إلحروبقاةدت

شراءفيطائلةإموال:ْ.تبرلز

الحرييةالمعداتجج-ورْ

وايرانالعراقمنكلوتأخدْ.والأسلحةكردسثا-!حوتص..َة..لإةََْ.:ْ..ْ

:..!رْمجار

الالزامية.العسكرلةإلخدمةشظامنم!. يرييلسر9ْ36

،ْ-:03جمصسلا

اء!ضلصحر

أبرلمبرلسورية

!أ

إيرانعاصمة،طهرانتفع8طهران

مدينةوهيالمرز.جبالممفحعلى

وصتاحفجامعاتوبهامهمةصناعية

التيالقديمةالحضاراتكنوزتضم

نصبالصورةتوضح.المنطقةفيكانت

.شاهياد

هكلمي!.أ5َ

أ/!اااأا.ء".--

أإلم1ا،ااا..إِ.،.أا."

س.!برلم،ء

يهع.في

ه

م!لى2نجه!أ

.-،!ني.
أ*"6-1:مْ+َ-.

لألم+"المناطقفينالكرديالشعبيعيض8احمراد

:.001!إْوالعراقوايرانأرمينيامنكلمْيالجلبية

ثلا!ص،.مْييأملوناكرإدمنكثير.وتركياوسوريا

.!فيإندلع.الخاصةدولتهمقيام
-!القرنمنوالعشردنهاثالثمانينيات

ئ!*"نر)ْ-"ا!ر)دبينعنيفقتالإلعشرين

نرتركياشرقمْيالحكوميةوالقوات

إلعراقي.ممال

فيالإيرانيالسجاديضتهر6الإيرافىالسجاد

بالصناعاتإيرانوتشتهر.وجودتهبجمالهالعالمكل

باليدتصنعالتيالأخرىالمنتجاتومن.اليدولة

والفخاريةالجلديةوإلمصنوعاتالزجاجيةالأواني

.الشايوأوانيالأطباقمثلوالمعدنية
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،-صَهال!آسما

منجزءأالآياممنيومفيالوسطىآسياتكونإلتيالخمسالدولكانت

الاتحادتفككعندما1991،عامالدولهذءاستقلتوقد،السوفيتيالاتحاد

الحجم،حيثمندولةتاسعوهي،كزاخستانأراضيمعظمتقع.السوفيتي

قارةفييقحمنهاالفرييالطرففيصعيرجزءهناكولكنآسياقارةفي

وروبا.أ

واسعةوسهولاكبيرةوبحيرإتوصحاريجبالاًالوسطىآسياتضم

بيئيةمشاكلإلىالزراعةتطويرمحاولاتأدتوقد.بالحشائشمخضرة

يستخدمهامثلاً،إلاَرال،بحرفيتصبكانتالتيالأنهارمياهفمعظم.كبيرة

وتحولت،الكبيرةإلبحيرةجفافإلىأدىمماحقولهمريفيالمزإرعونالآن

ح!.قاحلةصحراءإلىالأسماكصمِدمئاطى

الحدورفيتقعالتيالمالحةالبحيرةهذهفقدت4جرالارال

نأإذ؟0691عاممنذحجمهامن75%وإوزبكستانكزإخستاقبين

القطن.ريفيالآنتستخدمتفذ!اكانتالتيالنهرمياهمعظ!ا

وتركتالمتطقةفيالسمكصيدصناعةانهيارإلىذلكأدىوقد

..العراءفيالسمكصيدقوإرب

..خ..لإ،بتروبملوظْا.نر!!ر!هَ.كا.1

،ءهـ!س!*"؟
!ح!.ءورلأ

ئةستالاا

كزاخسمان!

ميلأ40094001)ْمريعاْمتراًكيلو000071703:حةلمساا

أوروبا.فيتقعمتها4%مربمأ(،

913وارتفاعهالتنيريجبلةنقطةاعلى Aًقدمأ(199003)مترا

نسمة%000،10805:السكان

سيلينجراد(أقمولا،)سابقاًالاستانةتالمدنوأكبرالعاصمة

الكزاخيهاللفة:الرسميةاللغة

(%01)لمسيحيةا1(%74)مسلال!!:نةبا

جمهورية:الحكمنوع

ننج:العملة

أليدكستان

مريعاً(ميلا172ْ)3420مربعكيلومتر0040447اثساحة:

الجؤفيقدماْ(015)233مترا،1643النقطة:نقطةأعلى

الثمرقيالجنوبي

نسمة0000667033:السكان

نسمة000070103وسكانها!لشقند:المونوأكبرالصاصمة

الأوزييكيةاللفة:الرسميةاللخة

لإسلاما:الددانة

جمهوهـلة:الحكمنوع

شعومتلعملها

تركمنستان!

صلماْ(مهلاًامه.5461مربعكطومتر001،488ةحةلمساا

قدماً(001)393مترا13703ًكوحيتانفاتو:نقطةاعلى

نسمه65804,...:لسكانا

آبادعشق؟المدنوأكبرالعاصمه

التركمانيةاللفة:الرسميةاللغه

%8)لإسلاما:بنةلدا V)،(%01)لمسيحيةا

جمهورية:الحكمنوع

مناتةسلةا

طاحكستانب
ته
مربمأ(ميلا330056ً)مربعكيلومترا001054ةالساحة

34.)!ترأ59407وارتضاعهكصيوفزمقمةتنقطةاعلى , ON

قدمأ

نسمة170.6"...:السكان

نسمة0000582وسكانهادوشامبيالممن:واكيرلعاصمةا

الطاجيكيةاللفة:الرسميةاللغة

85%()الإسلام:الديانة

جمهورلة:الحكمنوم

الطاجيكيالروبل:العملة
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بحيؤ

زاييسان

بحيرة

بالكاش

لماندارا

كزخستاأ

.بكانشيزكز

.بالي.

ي!.ء

ليتيريمالى

ايماآتامتر(08963

ء"!ى.ة).هبز

بوبمد!و-!!ع!سو؟9!همةقي

بشكمك:ءْةصتبر(؟934ءتر

4..ددخ.

!!

اثبهأميلى

!قرغيزيا

مربصأ(صيلأ60،76)1مرلعكيلومترا005089:المساحة

شرا94307ًوارتضاعهابوبيديقحة:نقطةاعلى

قدمأ(024)604

نسمة000063504السكاز:

نعسةArا!...وسكانهابشبكالمدر؟وأجمرالعاصمة

القرغيزلةاللفةالرسميهتاللغة

07%()الإسلام:اثديانة

جمهرهـلة:الحكمنوع

سومتالعملة

زمبيل
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.لراا

أا!بميحر-

!خآبادعشق

*!لا!كم!بلا

الرئيسالمحصولالقطنيعد8القطن

أهمهيوالزرإعةالوسطىأسيادولكلفي

هذهحكوماتوتعمل.المنطقةفينشاط

إلشيوعيةالمنظومةتحتكانتالتيدولال

الملكيةإلىوالصناعةالأرضتحوللعلى

1111.عامفياستقلالهامتذالفردية

لح!./ةلم

..!ا

كونورماعدةكان!كونورقاعدة

السوفيتيللاتحاديتبعفضائياًمركزاً

فيالسوفيتيالاتحادانهياروبعد.السابق

المركزاستعمالفيروصيابدأت1111عام

كزإخستان.منالتأجيربنظام

كونورثاعدةشهدتوقد

مركبة:إولإطلاق
مأهولةفضائية9!رظن

قزوينبحر

-ابدارت
.الأرض

ً*ص
رع

!!.؟،..

ا.!!ر

مزَ..،...ى-.صَ.!كل!كش.!ةلأ

واسعةأراضيالصحاريتعطيالصحطىه
كزاخستاق.وجنوبوأوزبكستانتركمنستانمن

مغطاةواسعلأسطيةفأراضكزاخستاقشمالأما

الرعاةيرعىوبهابالسهولتسمىوهيبالحشائش

الخيل.ظهورعلىوهموإغناهممواضيهم

.-....:.--!خضب
به!..!رسب---...-..حض

-؟---سب-"..ة

!!أ"!(ذ!يش
33.شلما*

3!ا!.تأ!01!3
ا..!001!

يومفيكانتوقدأوزبكستانفيتقعسر!د،

توجد.لنكتيمورالمغوليللإمبراطورعاصمةالأياممن

مرصعمعطمها.جميلةأخرىومبانمساجدبالمدينة

الوسطىآسيامنطقةفيالرثيسةالدياتةبالعسيفساء.

الإسلامي.الدينهي

-!------سا
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اىْبه،04-7َولاى4ْبه،44أفغاهه

فيإلدولىأفقرمن-إبحرعلىلهامنفذلاثولةوهي-افغانسعانتُعد

001ضة.ْعامفياستقلالهاومنذ.والمرتفعاتبالجبالمفطاةأراضيهاومعظم.العالم

7391.Leفي..ْ..أ.القرنوبنهاية.الأهليةوالحربوالأمراضالقحطمنأففانستانلْت

+.!إراصْيمعظمعلىالمتشددالإسلاميإلتوجهذإتطالبانحركةإستولتالعشرين

تر!ش.إفغانسمان

أكْاكبزفابز.ء!لاَ!!ْ---خ-إير-ْ.تروىحْصبةسهولتوجدألْهعْيرعاليةجبالعنعبارةالأفغائيةالأراضي

!صوأح!لى!صكفََإنفصلتعندما4791عامفياسمقلتفقدباكستانأما.وفروعهإندوسنهرعن

و؟ت،ى*

...-8..***!لا5كشميرإقليمحولالهندمعصراعفيبحستانظلتوقد.إلبريطانيةالهندعن

بن.نمْ!ْ!!لأ"س..ْ..2كي.مراتعدةالبلدينبينإلحدودحولالقتالنشب،وقدالاسنقلالمندْ

.-مملاي!ا"...لا.لإ..:.ةينر..براء..لأ*ومحنه.ى(أ؟61

.لمأ.؟؟.لم...نر...بز.....لإ".ج!!دس!أفظثستان

صْياكستانلتتازع

تجم!6!تهرانمأر:ىْى..مفك!ةع!.-ى%-!-لإفي-يض(،مرلعأمعلا7730135ً)مربعأأمتركيلو0900365:حةلمساا

ءأ.-.!ْ-ح!-2.آسياقارةفيمئها75%

ا---اباد)نجملام..المنطمة!.بز،!أجبمممغلإ*مترأ48507وارتفا!!شمنموإقلممفينوشاك:تمطةأعلى
بشاور!!.!ا.!\أ1+..قدما(557024)

لبنديثط.!!وأيلالاإ...ْ.ا:كأ01َْ1نسعة،000065903:لسكانا

بانو!ررا!)لأ!لبن9//ممم!ْ(تسمة000،007)سكانهاكابول:الممنواكيرالعاصمة

ر!8؟ا؟،ْا.ْ(نسمة0000325)سكانهاقندهار:ا!خرىأكبرالممن
ص.-طو

اجيو؟ْصسيالكوت.أبر%*!....%نسة(0000177)سكانهاهيرات

ء.لم...-.(نسمة0000013)سكاتهاشرلفمزار

/ا*!بر.ضالا،ابز:..(ْنسمة000055سكانهاأأبادجلال

ممياليهول!لىألا!ص3،ءآْ-د؟3!بزلأيبمأللغةنةلوإسلا!لفةالب!ثمتو"لفةراري)فارسية"

-!ىا!المورممم-+:يخىجمح!مِب:أفظنيالعملة

!ا!ن-الادقيصلى

إسلاسةرةما):الحكمنوع

لمشحْفيفيمراتخسالمسدمونيصلي8المسلمونياكستاندَْ!

والمفر!والعصروالطهرالفحرفى.الموملقعمربمأ(.هيلاً)،37"703مرلهعأمترأكليلو5900697:المساحة

..--.أسياقارةفيمنها35%

13يابر.المكرمةمكةفيالكعبةيستقعلونومم.والعشاءقدمأ()025038مترأ8611وارتفاعها2كيالنقطة:نقطةاعلى

)ص(.محمدالنبيوميلادالإسلامنزولحيث.نصمةاYA.LoY,...:السكان

نصمة(0000402)سكانهاايادإصلامالمدذ:واخبرالعاصمه

.إسلاميتاندولعانكلاهماوي!سشانواففانستان(نسمة000080305)سكانهاكرإتشي،الأخرىالمدناكبر

!ذنصمة(000053903)سكانهالاهور

نست(ا00001510)سكانهاابادحطر

نسمه(5*00007)سكانهاغوجرانوالا

مم!1نجأتسمة(40101....)سكانهاأبارفيصل

41نسهة(0000597َ)سكانهارواليندي
ايأردلةاللغهالرسميلاةاللنر

3I1الإسلام:يانةAo)%3%(والمسيحية3%()والهندوس(

ا...!!ح!،!.لإ!لَم.نر؟!1!.

..عمكرىِنطام8الحكمنىع
الباكسقانمةالررييةالعمللا:

،اع...ثسبر2.....-

ل!1.%لإ،0.لإ..إ:نمءة!!ور!ةي!رز6*-!.-د.!في!

بر؟،.**...لأء..!-لالاقويةجمالبما6البشكيريةابمال

أبر.ص-:ْلمشَ*!...!َ،ة.بر.7...إتج؟ؤمعلواحداسنامأولحىسئامانلهافيخ

-.-1!0،،1

يرأْ..أ:نرإ؟بز..أ.َ:.!-!:11!البشكيرلةإلجمالىتعيشْ.العربيةالجمال7-.ع-خْ-+ر!!

!أ!ْ.".أ؟أاأأإة...ة.."6آسياواواسطهشرقمْيالباردةالمفاطقهْي-ءنرنر-11ِ!-أ3+تول .ْ.قيإ!8.ْ.الدواباهمتًعدحع!-ي؟33--+،َ
و--!86

..-----!-نرظَ!-لأ:.عيربيرب

بر!-ش-ءك!+ع-.-.-ش.لإ.غ."...

!تث-:..+..س!**!ع!
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شرفمزار

غلانبا.

الفواكهمنأنواععدةننمو8الفواكه

كلااقتصادولعتمد،وأففانستانب!ستانفي

الأساسوالمحصول.الز!اعةعلىالدولتين

منكثيرولربي.القمعهوالمنطقلأفي

فيالصناعةبدأت.والأغنامالماعزالمزارعين

،باكستانفيالنمو

كابول

!ص

غازني

كويتا
صحراءرجصتان

بلو!ثسعتانمضبة

َ--تيبرك!.

ص!!

ى::...خ!!

---

الحدوديةالمنطقةفيكشميرإقليميقعكشميؤ

هذابملكيةمنهماكلوتطالب.والهندباكستانبين

الناروقفخح!هيبينهماالحالعِةوالحدود.الإقليم

بينهمادارتالتيالحرببعداليهالتوصلتمالذي

.ام719عامفي

.3-.2..ء!غ7"؟حه"؟.؟...ء..ر.3--تج!في+تفئ

،.:..!!؟ء،!كبنجؤ

.!.*ي!...!...،--كلث!-كل!.-.-.

".!.ب+

-د-ءسىتر!محص-.

--...ولحني.؟:!ك!قى!7؟+َ.-؟.----طذ!تء!ى

.!نى.ش+.+؟بخب---:ب+-في-5حمْر-!مق

-..!بمبعصت..:.ة"-!بز؟+!7!ك!-..،؟ءص!!-

..*...،.+ى.ء"!-:..ى-:حمبهص.-.

-لأه-.فيج.ع-.:حننك!ح!كأت!حثي-

مظ،+.-،.ءث-.-س"-

ت-ض+؟فيمه!هجم!!!ة-!-.
.ممو!!لم

..خ!بيم.س

هضبةمنالكبيرالنهرهذاينبع4لْهرالإندوس

العربي.الخلبِمفيليصبباكستانويعبرالتبت

إربعةوتروىِ.الزراعيةاؤراضيريفيمهامهوتستخدم

إقاليم(خصب،البنجابمنطقةالإندوسنهرمنفروع

وسوتليج.ورافيوجيلومشينابنهروميباكفشان

ت-.

o b e i k a n d l . c o m



الهمديهَا!زلوةت:ت

الهندشمال.سكانأالدولىإكثرالصينبعدمباشرةتأتيالسكانناحيةمنإنهاغير،المساحةحيثمنالعالمفيدولةسابعال!دتعد

مسطحةفأرضإلفدجنوبإما.الجبالجنوبالخصبةالسطيةالمنطقةيعبرإلننالغانجنهر.ومنهاطويلةأنهارمنهاتتبعجبليةمنطقة

،4791عامفياستقلالهاإلهندنالت".الدكنتسمى

الفديةإلجزيرةشبهتضمكماإلهملايا.جبالعلىدولتانوهماونيبالبولَانمنكلالهندإلىبالإضافةالفديةالجزلرةشبهتضم

أيضا"جررومناك.الهندمنالجنوبيالطرفمنبالقربتقع..سيلان"الماضيفيتسمىكانتوقد"سرللانكا"الجميلةأيضاًالدولة

..ء.-كنن.!ر.الهدمنالجفوييالجزءغربجمْوبتقعالتيا!لالديف

كومتركلنبريهوجبلقزبر،لأ*.

)%ع!لهبمالوصمنعهؤيخع!!نرثل!-19186ْ!صنكىالمهئكسالهئلىء
.ََولرخهلئثيمفومرلعاً(ْميلا93601ً)3460مرلعأمتراًكيلو095028703:المصاحة
قي...صاهاليمَفيكعيروروحيسياسيقائد(48918قدصأ(1803138معرأ89508وارتضاعهكانشنحونئا:نقطةأعلى

صص!بما3يضاض!تبر::،!ال1؟...ْلقبإلهنلىيالشعبعليهيطلقالهند-.نسمة00003780639:السكان لألم؟بنشيز.قاد.العظيمةالروحتعنىوالتيمصاتحما!(َنسمة03ْ1)سكانهاَْد!نيوالممن،وأجمبرالحاصعة

!ةِ.ْءْ-000026909)سكانهاسابقأ()بومبايمرمباي:خرىلااالمدناكبر

.".......يلأ!ةيخ!تلتحريرالسلميةالمقاومةحركةغائدي(نسمة

إسإنول:.أ---*-!-كا.كااغتيل.الإنجليزيالاستعمارمنالهندنسصة(000070713)سكانهادلهي

.ْ-(نسمة000000404)سكانها)كولكاتا(كلكتا

-...+عْام489ْعامفيغاللىى(نسمة0000180،3)سكانهاسابقاْ()مدراسشينال
جامس.كلدا..

اْ**-والإنجليزلةالهنديةاللفة:الرسميةللغةا

.!سالداارا!7َ -ِ)12%(،الإسلام81%()الهندوسمة:الديانة

!ا.5!مه!ه!ضلأ!أدقلىرالمةجعهورلةالحكلملان!غ

..؟كا...:..:اْد:ش*ْ.ْالهندلهالروبعة:العمله

"كسبا-"*!.َ..نر-.تْ-!في-ْ-سريلالكا(!ة!

..:::!البمعالحلمجا!")*

قي!نر".".ْاْ"ْآ./صَْ(مربعاْميلأ25)3330مريعةمتراتكيلو061065الصاحة:
بز،.اةصِْقيلم(قدما138،8ْ)مترأ43503عهوارتظبصرروتالاغالا:تقطةعلىأ

,IA....:لسكانا *O Yل01،!.نسحة

...*!يم.3لا(نسمة0000516أسكانهاكولومبولحالمدنواكبرالعاصعة

..ا!..110ة؟ْوالتامعلالستهاليةاللفة:الرسميةللغةا

فيللشايمنتجأكبرالفدثعد8الشاى)7%(الإسلاما%(.)5الهندوسية،)96%(البوزيةالميانة:

(ما.وسرللانكاالمصشوتليهاالعالمجمهودقي:اد!كلشع
السريلانكيةالروبية.الحملة

الهندفيالرئيسةالمحاصيل

ويوجد.والقمحالأرزفهيف!-ش!..بر.ة...جرراطلديفَ!

فيالماشيةمنعددأكبربالهندح!!،ش----ش-..،(ِمريماميلاًا)15مريعامتر!كيلو892:المساحة
لاالهندوسإنغيرالعالمرز!!!.زر:03"+قسأ(خمي8)ْمترأ24وارتضاعهام24النقطهنقصة:اعدى

يعتقدونوهم،اللحوميثلون.ج!*+؟ه!في"ص.؟َلم.مالهمدينةغربودنبلي.جزسرة

-..-لإء*..،...نر.-..هـ*.-لأ؟-ءل!**!جمهورلهتوغالحْكمْ:

حسوالا!هـلحعموهـهاالألمارفى:جيى.سممة256،.ْ.السكاد)

-ع!(نسمة000063)سكانهامالهالحاصمة:
مقدسة،!8*"َي!ْالمدفيهيةاللتةالرسميلا:اللغلا

الاسلام:الدلانة

........بزالماديفيةالروفيا،العمله

!بز3ََْْ-ص7+ْ-ْ:خفْ:َ..:.بوظن!ئيبال!

.خ....!...:.

!!-ْ-؟.ْترترنرَْ(مرلعاًميلاIAً,71،)مرلعكثلدمتر000047:حةالمسامريعأميلأ827056)مريعأمتراًكيلوا181047:حةالمسا

-!!د+لم--.:.."..:في.شمتراً،5،07وارتفاعهكانجريكولائضطة:اعلىقدماْ(1.93.92مترأ808مأرارنقاعهإفرستجبل:نقطةاهلى

.ج+!--!!َ!(ماْقد783042).نسمة0000313022ةلسكاقا

ش،ء،01:.ْنسحةكلا07:َْلسكانانسمة0000553نهاوسكاتطندوكا.لعاصمةا

-،ةْتمممة000003وسكلاتهاثيمهو:لحاصمةانمسة0000091وسكاتهابورلاليتا:3خرى1لمدناأكير

في-.:،ة*.دزونفال!شمية:ااثلنةالنيبلبهاللغة:لرسميةااثلحلا

كفأبمه**يِمير:مبكأْ.(ْ%52)الهندوسية،(75%)البوذية:الحيانه(8%)البوذية.(861%لهندوسيةا:الديمانة

!:".:::.:..إ:.:.....نر:...صملكية:الحكمئوعملكعةاثحكمثنع

-انجْلإَبز!تنفول!روم:العملهالنميالعهالروييه:العمله
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حمالسلسلةتقع،الهملابحماللإ.
......لأ؟

الجزلرةلشبهالشماليةالحدودعلىالهملاياْةدْئبطبخ ..لط.أ..

ة-،...العالمفيقمةأعلىيهـاويوجد.الهئدية.شرلاضْزَ..!قيءلأ.

صصءَِ.ة..*..ةعلىبقعالذيإفرستجبلقمةوصي..ْ"..:ع.06!ص!.ْ.ْ..

برِ.ضص-ةْ،ظ.ْ*!*؟ا!؟لأولمع.والصشالتمبالبنالحدودبموََْزوْ:ْش".ْ"بر.ْ.

،*.ة**-."*،ْ.*.جبالأيْضاسبلممملةحرلهملاياجولندومبستار.!علبما.

!.صَ!*!إ.،...**!.*3...-..لصى.!*-!ثصمراحه!يأْررطة
صنلألضماناعالد!جالد

01نسالا

..لدودهىَش.زرمعروتل!....-

يردلهي-6!!.برظي.ب!عاتماندو

جوِ!:...بز..........بر...بكالْر.*\6!لأْا

......،،جايمور

وإشهراصلأحدمحل،التاج-فيالهندْصحراء.ْ.رتوْخبور.جورا اغرا--

شاءالهنديالحاكمبناء.العالمفيالمباني.+4إ.-؟)ثار(الكبر.ىأجمزول-ننر**--َأباذفايز

001لإعبرضبورْغوالررر6ور6أبادإللهصَ

ميم16و،063ْعامبيرماجيهالا...لم!.كوتافاراناسيممى!ر-

الغرييالشماليالجزهفيأجر!مدينة

ممتاز،زوجتهلذكرىتخليدأوذلكللفد،

كئمرأ.لح!هاكانالتيمحل،َْ

.-؟!أبهوبال

-؟!"،.لأ..إلارإحمدوجاسن

..إندفدي-َ..ر-.ح!حص.

...ة..راجلو!،غار.فارودارا.-ًَ.
نرا.ع!..---كىَ.سبور.

.؟يم--َبرَظَذطدلص
لأممر!.-.....-3بافنعار!ناغبور.راجيور

-...،.كل...*9لم؟إ:.!"-!....بر:سورا-

..+.-.--:بمم.ضس-.!-َ-..-+01*حمم

:ْ.7+!أورانفابادالهسسسئك

.:...ءيي!3ا-حم!أ".."..ء-*

:.!..:.-ا،!+3م!أوآآ!0007!ؤ!إ!!،!......"ةيومبا---د-6..*بمطفاِري-...!-س

.--..--"....لإ".."-ت.--*.ج..:.....!في01ممبريم!ارانباي

إ:.ة.ثهـسلى!..-..".!+"خأ."...:،%.أ.!!شولاجم!

.09-لىا-!0

الادحيدر

*3--ص-..ا-ا

66لأياالدكنمضبة...(في-ء.،+

غواضَلأ،رقت..

مهل2ا!اص!عأ!أ،ير..ضيز

02؟َبنغلورنجخْشاياتي
!لإبرنم!نفالور.-،

،.-+..ة1-00صسور.نر!

..ب!!!ن!..لممعئىيعتقد8اتوسآلهةس.لإنرة::.

*!سابم

فلأ*!!.ث!التيالأصنامقىكثيرمنالهتدوسقئكومبالورلآإثوزليروِثميرابليا.!:-.
،7ى..-مادل!ال/---(حمنه /ء.-ب!ص.

الذيالواحدالإلهتمفليعدونهازوثلأ-نجزص،سعريلأئكيا!ْ
.*.

.!توجد."ابراهعانَلعظعليهيطلقونفانانعابورام3!هْ-!َ،خ

!بخنن،معتقدْانفملمحيكْث!ر!إلهندوْسويختلفْ.ابالْدي!جرْرلمحيطا:نرنجبالل!

والممارل.المعابدكيالأصمامهدهمثلروط!طالاسد

عدْعباطموتهمشوهمينيهيميمونإحمماطرقالفدى

ماله.

ت-----
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ؤلايواقبماته!كاوًالصين

الصينوتضم.الأولىالمرتبةفيتأتيالسكانحيثصنإنهاغيروكنداروسيابعدإلحجمحيثمنالعالمفيدولةثالثهيالصين

أيضاًالصينتدعي9991،عامفيالص!ينإلىوعادتبرتفاليةمستعمرةكانتالتيومحاو7991عامفيإليهاعادتالتيكونجهونج

الصين.فيالشيوعيالحكمإلىيخضعواأنيريدونلاالتايوانيينأنغيرتايوانملكية

شجعتفقد.العشررلنالقرنمنالسبعينياتمنذمستمرةتعييراتتشهدولكنها،9491عامفيشيوعيةدولةالصينأصبحت

س".ش..و.إلصينشرقفيالحديثةالصناعاتفيالاستثمارإلىالأجنبيةالشركاتدعتكماللار!قالفرديةالملكيةالدولة

ص!عك!خ:.في!.

*بئيا،ْالصس!

!!ح!ب!ْ*ك!ْ.قدمأ(93093)مترا84808ًوارتعاعهإفرممتحملتقطْة:اعلى
لإ!مرلعامصلا1963؟)6380مريعأصراكيلو74056209.المساحه

.../.،ير.تسمة000،103060201:السكان

:ْلأ!انسة(5606،!..،)سكانهابكين:المدنوالمجرالماصمة

--.رْت!صنسمة(000007608أكبرالمدنالأخرى:شننهاي)سكانها ...ع\،نسمه(0،0107941)سكانطتيانجن

نسمة(0.08603.ْ)سكان!اث!ينيانج

نسمه(000.03286)سكانطوهان
ى7-َ)3918قولْج!ماوالصبنيةالماندرلنلغة:الرسميةاللغة

ضاننشون+بيلين
حيمتوفي!يماوهـ-اد7691.8)6%(المصحية)8%(،البوذية)03%(شعبيةصينيةدياناتنهتالدب

..05أ.--َشعبيةجحهوهـدة:الحكمنوع
.سيميالجموغرني./الصينلتجويلالنضالحر!)يوان(هـشمنبيالعمئة:

جينزهو(فن!ِلممشذأبموقد.فميوعيةبلدإلى

!صبخجبمبربر..به!!حمحر".....َ-!هصَِقيبرمنكثمِرقوللص!علىْتألملإآإحدلحاكمباتهمكا9أءسْمْولياً!

ني.هـ-.
تيانبن!اتلى!.بدأماووفاةوبعد.العالمحولالناسصبعا(ص!6"ْ)982،مرلعمتركهدوا00505660تحةالمسا

!..-ثرالاصلاحاتمنسلسلةالصينمونإلقادةقدمأ(14ااكا1)متر36204النقطة:نقطة(على

شمحطزة!*صبها!ر.،،8.نسمة000054202ثسكان:ا

-.-،+رلبو-(نسمة0000637)سكانهاباتورالان:المونوأكبرالماصمة

جينان2%!نحداالمفوليةالخالفا:لرسميةااللغة

مم!َ!م...ذ-ءالأصفرل!حرا.طبيميز..---)،%(،الإسلام69%()(البوذيةمن)نوعاللاماية:الديالْة

فسنفزود/..؟ء..ْ.جمهوريةالحكمتنوع

قينجص!توعْريك:ثحملةا

هواينان،..-..."؟

نانجينغ:ترْروْ.؟-!؟تايوانْ!
و!تئيفيشاَ.لمجدخلماتبهم!ْ"َمربعأ(ْميلا31ً)2980مربعأمترأكيلو089035:المساصة

.جمب!.

زخ!ماتْحزهونينجيو!ي.؟لإ*.. .(قدما131013)مترا79903وارتفاعهتوشان:نقطةاعلى

Y%"...تلسكانا 1 tyi.سمه

لينها!نممع،6-..-ََْ+ىعكلص(ْنسمه000069503)سثانهاتايييه:المدنواكبرالعاصت
...؟."..!....!...:ى..يرّج.؟07لم.

سانانشانجلم!وبحرلم!رالصن.لإ..،:ا.ْ.ْ.3ْ..ء!.نر:ْ.صالمو!!منخلمطالتقليدءفىهىالمعْتقداتمن:مجمو!كلةْالديانة
)هـا--ت.لإ..:"!:ة.د.ير؟نركا"!..ة""،*....:..-.--.-الصعسهالمالدرلىلعه.الرسممهاللعه

!زمول!حمر.والطاولةوالكنفوشيه

*،ْبرصأنق!لأةجمهورله:الحكمنوع

مممتايب!يمالبديدالتايوانيالدولارشالصمله

..يرشز./تايينإ&
غوانز!العممو....:..لال!!:ءلم

...ْمتر(3)79ثمأنتوجا"

ص!جميئ!؟ء!اكاونج!نج---

.لإ.لأ::؟%..ءبم4آخثك*!إ4بر،حي*؟-:13:ع03

الجنوبيلصبنابحرججمبفئ!-.ْبرِ

2بخأ.ا!!مآ%..،كاكاكاةلى.-ئمبهئربر..

الننىلسصلْحْومىْفىمممالْوأالصنالممفرالمفْمةالأنشمطة..جم!.!..7...--؟"-----!-؟كاس.!...!

---:سا!-100000ض"،،-،.:.

إيضاتالوانتتتج.متضدمصناعىمركزإلى!غ-شو-+-.!"...؟"بزلإ".-،6.8.

-ء..-../.-.--؟ط....9جمى!ةجمم!طأِإا3.ءبز....."*?4.-قي...،

إحدىتايوإرْالصينوتمدالإلكترولْية.إلبضائعا!ث!اؤ!صر!ا،إثيم.......-؟"-ء-ة..ش:!خ
I

مستقلة.حكومةبتايوانتوجدولكن،محافظائفا-!-لا---بم--.--في".ءى:::د!...في.َ.َْ
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جنوبفيتععرائعةمناظرذاتحوقي)منقطة

حقولىالطبيعمِةالجيريةالصخورتعلوإلصين.شرق

باْنالصينيونويعتعد.بديعاًمنظراًيعطيمماالأرز

يعدهالذيالتتينباسنانعلاقةلهاالصخورهذه

متوحشأ.وليسصديقأحيوانأالصينمدن

مبلى2نج!أ

.المهددةاليواناتمن4االباتلىدبأردنيت..!

العالميةالمنظمةاتخذتهوقدلالانقراض الناي!لا

منقليلةأعدادلَوجد.لهاشعارًاللطبيعةمم!ْ!برباكدُأو!ن
سهولفيالبامبوغاباتفيتعيشالباندا!َ.ْ!بماْسئغوليا

الصيئ.غربوجنوبغربفيالجبال.ينينج

المحميةالحيواناتصنالآنالبانداويعداورومكى.بز

!ه--

.المالْونبواسطه.!ء..سر4362!ص

.شانتيان.ة

...؟..*.كاشيأكسوبيضض؟ه..

9عتاكللممحانصحراء

:.ءَ-/كاَ.-َي:-ط.3."+أ80....؟.ت3.ة.--......1!وجاد...خل!ثهح!لأ!صمث

ء--ء--3،-!نجبن-.نرمولارْ

رر-

.*كملنجبال

*ث

61.\6-1.

أ-ص!إشمتهضسعة
بزل!.كسجادْ

إأ.1"!إ،.11.لأ.؟.+:ترثا..،-يه!،..-."-*...

تتمعكونغهونعكانت8ورئغهوئج-ح!!فيْلهاي!ا:.ةَء.ْ!َ":َ"ْل!ئ!ئن!و
..،.،...-*-،ا.؟..."+.:،!"

جم!.ضانغ

وافقًوقد.خاصة!دإرةيخضعولكن.ء،تر!!.!إ\،
حرجحينما7991عامحتىلبريطانياإمرتجبلىه.-!س!09.!:

صينياإقلممأوأص!حتالبريطانيونلى!!؟89/ص!ْ!!!

كونغهونجتظلأنعلىالمسينيونغويانح

05مدةالحرالتجاريبالنظاممحتفحلة.ا...بوفي

.!؟بموادالالحا.

ا!قل.عدىسنةإلمننوديونالبدويعيشالبدوالمئفوليون،.غبخ!َلم،لم!!-ضح

!.03،.00كانث."يورتسْاتسصإللبارصنمصنوع!خيامفي1هبماء!ء"7-....ئ!

-د--3491َعامبينماالفترةمْيشيوعيةدولةصْعْوليا..ة-!ع::ْلح.ََْ:

الفثنآلشياأبرلعئهنتخاطينالب!وفيملمعاخ!ل9ْفْيْحريمس!؟!ح.هـهـلى.

3أأأ-:ْ+س--:ت!.ثابتةمسحنفْيإلبدوكِثير.من!ئب!ف!!!ْ!تز!3َ

"،ب.-3؟ا.!

4.تبماآ!ئمإ!إفي-!!ا!!عم!مت0011-.ء. -.!شأما!!."..ة-:-!-!%+-..ا.،"...بر.....ء..َ.ص!1اا0ضْف./1

!ك-؟ي!.!.--.*.-.....

--.خ!ىت-ض"أ-جم!ة!م....؟خ!،-

.:.:...--:اد-:ت..-.".-ت-تنر.......ىص.......---....تت-ا

-*ح!..0001---تاتكه-.َ.-.خ..037..-+

...-....-......-..-..!ئ!..ء!...ير:..ة..

"-ت-.-.--:..ء.....-:.---.-.
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الكوولةاوولرةلفثبة

فياليابانبحرمنالفربفيالأصفرالبحروتفصلالصينشرقشمالمنالكوريةالجزلرةشبهتبرز

في4591عامفياستقلالهانالتاًنإلى0191عاممنذيابانيةمستعمرةالكوريةالجزلرةشبهكانت.الشرق

علىالأمريكيةالجيوشاستولتبينماكوهـلاشمالعلىالرومميةالجيوشاستولت.إلثانيةالعالميةالحربنهاية

الجنوبي-الجزء

فيشيومحيةغيرودولةالخممالفيشيوعيةدولة:منفصلتيندولتينقيامإلىإلتقسيمهذاأدىوقد

إستمر.بينهماإلحاليةالحدودإقرتحين5391و0591عاميفيالدولتينبينقتالنشبوقد.الجنوب

كورلامننمواًأقلإلضمالمِةكورلاتعد.العشرينالقرنمنالثانيالنصفطيلةالدولتينبينمحتدماًالصراع

القولة.الصناعيةولf11إحدىتصبعأناستطاعتالتيالجنوبية

ا!ئوييةكورياأةه.ْ

أ"؟-8.

ميلأمربعاً(كيلومتراًمربمأ)033!137499:38المساحة

قدمأ(89136)عترأ05901وارتعاعههالا:نقطةأعلى

نسمة.to.199....:السكان

'YY،..)سكانهاْسيول:المدنوأكبرلعاصمةا k.-%)نسمة

خى:افىالكبرىالمدن

نسمة(000094402)سكانهاتايجو:

نسمة(000.803.3)سكانهاإقحمون:

I،...)سكانهاتايحون: . YYY)نسمة

الكوريةاللغة)الرسميةاث!غة

33%()البوذية36%(،)المسيحية:لديانةا

جمهورية:الحكمنوع

الون:العملة

الشماليةكوريا!

مربعأ(ميلا054046ً)مرلعأمترأكيلو5380031:المساحة

قدمأ(209َ)أمتر47403وارتفامحهبياكتوثقطةةاعلى

نسمة.0000398033:السكان

نسمة(000096303)صكانهايانغيبنونغ:المدنواكبرالعاصمه

اكأخرى:الكبرىالمدن

فسممة(0000745)سكاتهاشونفجين:

نسمة(0001)سكانهانيمبو:

الكوريةاللفةتالرسميةاللفة

شوندوغبر.تقليديةمعتقدات:اثدلانة

شعبيةجمهوهـدة:الحكمنوع

الون:العملة

!م

!سد.،.!بم.ا..تَلم

+!يى-....

!أ3!!ى

01-.بر--+--------/ءلماأاإفىاآ!-ي
.-!ا!ئ!-،...سَص/.لملم/لمَلم

--3-!اكبن-

قاد(،4991-21191سوفحالكيم

أوحدزعيعأالشماليةكورياسونجالكيم

الجمهوريةأسمستحهنما4891عاممنذ

وفاتهوحتىالشعبيةالديمقراطيةالشيوعية

.الجونجكيمولدهوخلفه4991،عامفي

أهممنالبوذيةتعد4صوذقي

فيأماكوريا،جنوبفيات

الشيوعيةالحكومةفإنكوريا،

وقد.التدينعلىالناستشجع

ليسبأنهالناسثلثيحوإليكر

دين.أيديهم

إهمصالصناعهلعدالصئا!4

كورياوتاْتي.الجنوب!ةكوريافيالأنشطة

صتاعةفيعالمياْالثانيةالمرتبةفي

إلجنوبيةكورلاشهدت.اليابانبعدالسفن

أنهاإلاا-7998991فيكساداًاقتصادياً

القرنببدإيةفيأخرىمرةننتعمث!بدإت

والعشرلن.الحادي
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الشماليةكوريا

فصأَ!-...

!نع!،

.كايسونغ

سمولخأأ1نر.لمأ"،..

!ر.!!ا،ل!قشوذ

،ر--
نرَ!ببماتر

تر!-سششونان
حمبر

,>إ!!.؟ج!46

ثإ"!بم.يجون

0011

.....لئكرنسالى

يم!+ءكوانغجو

ج!يرحطخإعم
ررنمصعآ!1تم..

أحجي،لَأ3.*

يع

فميجوح!سع

تفصل،ا!توبيةالشماليلاوكورياكوريا

منزوعةمنطقةوالجنوبيةالشماليةالكوريتينبين

.الحدودتجوبحراسةطوافأوهناكالسلاح

عامفيالمتحدةا!اممإلىالكوريتينكلاإنضمت

القوةالىإللجوبعدماتفاقيةعلىوقعقاوقد.1991

متوترأزالماالوضعإنغيرخلافاتهما،حلفي

بينهما.

الأصشرالبحر

بر!اسباتواالسيارات

-.لجنوبيةاكوهـلاتصدر،الألية

!آضمنالآليةوالحاسباتإلسيارات
"تآأ؟.الأحْرىالمنتجاتمنالعديد

..-أيضأالجنوبيةكورياوتعد

!ْ!ص-ص"تركْيدولعشرأكبرضمن

أ-للاسمنتْمنتجةالعالم
تج!تتتنت!نم-ْ*ص!َوالحديدالتجاريةلمركباتشا

-يرمحيعَص!ج!--!مطٍ.والتلغزلوناتْالصلب
لأ-.!ة.!برهح!.:

ف!.وإلإطارات

ميل2نج!أ

الجينسينغنباتيزرعا!يتسينغ،
إجلمنوالصينكورلامنكلفيبكثافة

بأنهالناسمنكثيرهـشقدالتصدير.

فييستعملوهو.أمراضعدةيدإوي

والشامبووإلمشروباتالشعركريمات

.أخرىطبيةومنتجاتوالدهانات

كورلاعاصمةهيسيولمدينة،سيول

وتقف.العالمفيالمدنأكبروإحدىالجنوبية

مدعلىتشهدعاليةالسحابناطحات

هـالجتوبيةكورياشهدتهالذيالتطور

العديدهناكزالت،ما.الخمسينيات

.سيولفيالجميلةالتقليديةالمباني

(!

-يم!!!)1

-ت:-:+.بز!:أزْأفيإا-!----ثلم...-خ!!كا---- محرا-:..،-....ت-،5.

ا!011!:إ.0،0.-
مب!..س.-ه!ا+--!ك!"+-،--.؟--س

.-.ء.ت-...؟--.!

ا--ءج..ضىجمت!ع-عب*-ء..صءإ.!------َ----
-------.ث!ضم!ا--لإ،!..---صط---.--.-

إ،-..--!لآسي

011!!!ى...17....-..-ث.ت

إة..-ء؟-:-...ء

قي-"!ه!!لا..ء..،؟--؟ت..قْي.كيط

!تفا!بر-
---.ء-.........-----َ...---:..

yo
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لقبالياا

إلجزرآلافتوجدكماالبلدمساحةمنA%9تمثلكبيرةجزرإربعمناليابانتتكون

السهولفييعيشونالسكانمعظمأنإلاجبليةاليابانيةالأراضيومعظم.الأخرىالصغيرة

فيويوجدالنار"..حلقةتسمىْمستعرةغيرمنطعةفياليابانتقع.الساحلعلىالخصبة

فيعاديأشيئأالأرضيةإلهزاتوتعد،نشطةزالتمامثها06.بركان015مناكثراليابان

.اليابان

دولةثانيتعدالآنأنهاإلا4591عامفيالثانيةإلعالميةالحرببنهايةتماماًالياباندمرت

معظمإليابانوتستورد.الأمريكيةالمتحدةإلولاياتبعدإلاقتصاديةالقوةحيثمنالعالمفي

إلعملفيالجدبفضلنجحتالتي،الضخمةلصناعاتهااللازمةالخامالموادمناحتياجاتها

الحديثة.التغنياتواستخدإمالعمالومهارة

إَ،--ا

لماباناإ-َ...اصَ

مرسأ(مهلأ0870541)مر-كعلومتر1081377:حةلمساا

قدمأ(ا302كه)مترأ77603وارتضاعهفوجيجبل:نقطةاعلى

نسمة.000،1901361:السكان

نسمة(ا000017721)سكانهاطوكليوالممن:واكبرالعامممة

نسة(000070303)سكانها16AAيوكوةالأخرىالكبريالدن

Y..k.,...)سكانهاأوساكا: y)فسمة

نسة(000025102)سكانهاغرلانا:

نسمة!0000757،1)سهـانهاسابورو:

نسة!ا00004630)سكانهاكويوتوت

نسصة(ا،0001434)سكانهاكلوبية

اليابانطاللت!الرسميةاللغلا

)39%(البوذ!ةذلكفيبما!ا،المرتبطةوالمعتقداتالشنتو!الديانة

ملكية:الحكمنرع

ليناتالعملة

الناريةالدرإجاتاليابانشنج8الئاريلاالدراجمات

السياراتمنثجيطلععةفيئتعدكمامصانعهافي

والبضاثعالتجارلةالسياراتمنتحيأهمومنوالبواخر

وأجهزةوالراديوالأليةالحاسباتمثلالإلكترونية

.والتلفزيوناتوالهواتفالشضصيةالاستريو

!م!يب

Yl

كاكابِمحببرخ---7-

.ء-+،ءض---!ص.إ!!.

.!11ناصظ

كلأ"-!--.

.

؟"ا

الدولةرأسهوالانبراطوركيهيتو،

الإمبراطوروالدهخلفوقداليابانفي

فبلاليابانيونكاق.ام989عامفيمهروهيتو

إلهأهيروهيتويعدونالثانعةالعالميةإلحرب

القوانيننصتفقدالحوببعدإما.لهم

للبلاد.الشرعيالملكإنهعلىالجديدة

!أ..!م/يبم

..مى

،!!--مَغ:ْ.-!م

!اكما..-ء!!.

بت!!

(!7+!-...علةخاله8

لاحدلىإليابانعاصمةهيطوكيو.

العاليةمبانيهاتعكس.العالمفيئالمدنأكبر

مركزكأهمإهميتهاالمزدحمةوضوإرعها

التيحدائقهاأنغيراليابانةفيتجاري

طابعهاتعكسإلكرزبأشجارتمتلى

.التقليدي

براعناي

-ح!...3

في:!..8.ث!ا

1".أ!ىشيرىور*ور*

ساهعهـاوا(.!!

ص)."بز؟".7!ر

ل!.

ياويدهوعا-َ-تَ

حم!/ءهـ...كوشمرو

!ابوروسا

كر.َ.َ-َ--.بر

"7!.-106(.0--.*د-...-.---&

بر"ء

هـلاإِ"!!نم%1سفيكيلماا

لئئامإيمؤلحيطا

..يومورآ.َ.ثمينوييماليلشماا

قي"بز06مو!وْكا

07ص..كليئا!تننر

لم03ض...بمبر

تاكالمساع.ى..-!!

يإماحاتاخ1سنَدي

أ)تفَاصِا..

فركوشظ!ما.

هونمثسو

نجهتاشة

بااطيممبا!،فيص

ف!هساالىكا

هـابملى5--

"!6Tء*إ-ير.ص.بر؟خ!مْآص.َ

أ.!،حاأ

الجميل4اليدخط

بالحروفالطبانيةاللعةتكتب

تمثلالثيالصينيةوالرموز

إليدخطويمئل.الأصوإت

الفنونإحدىالجميل

اليابانهةاللفةوتكتب.اليابانهة

اللاتفيلأ.بالحروفإيضاْ

كاءثى
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الأطباقمنالسمك،السمك

كانوقد.اليابانيةإلمائدةفيالمهمة

إلىيفتقرونالماضيفياليابانيون

مثلبالبروتينالفنيةالأطعمة

الأراضيندرةبسبباللحوم

فاليابانيونالآنأما،الزراعية

اللحوممنكافيةكمياتينناولون

.الألبانومنتجات

التيالعتيرقههيا!ؤدودة

البهضاء.التوتأورإقعلىتتعذى

نموهاكاصلإلىالدودةتصلوعندما

نفسهابهتلفحريرلأصصطاءتصنح

خيطمصدرهوإلغطاءوهذ!

الدولإكبرمناليابانوتعد.الحرير

العالم.فيللحريرالمنتجة

3!لأ".أ:"ظْاث!!!*

ب...طم+-..!.ثكأ.لم!في.جم!

ول.! --في/3

آلأ*نهلم

.!

بمفا+

-َ*...:...لمص.

..لبر..!.!.:بر.!.

أ..:...يخْ!.!؟..؟..،.

.نرير.*-ك!..يم

!إهة!..يخ!..-.فيكش.

.ضن!لإ!!."ء،،.،ً..َ.
.ص!صا!لمبزبز

!!

المصارعفيهايحاولاليابانيةالمصارعهمننوع4السومو

504قطرهارائرةخارجيخرجهإوالأرضعلىمنافسهرمي

الأخرىالرلاضةأنواعومنقدمأ(.)15المترونصفمترأ

المبارزةمى)نوعوالكيثدووالكراتيهإلجودواليابانفيإلمشهورة

(.بالسيف

الهزاتتحدث:الأرضيةالهزات

2391عامففي.فادحةأضرارأالأرضية

قتلإلىوأدتاليابانأرضيةهزةضربت

000043i.ضريت5991عاموفيفمخص

وفاةإليوأدتكوبيمدينةإحرى!خ!أهزةثعبر!

..-ط6ناز)وا.

لباءئة.!ا

51

ز.!!3:.!
.-*؟!ش3!1َ".-...6

قوجيجبلةفوجيجبلى.ءحرمكلت!ل!و-فيَْتاغويا؟

عنعبارةيامافوجيأيضاًوس!مىس.-!ا.كالامااء.--يربينج!!1--ير

و.....-.-*3ساكاا0.06-

إلثلوج،تساكنبركانيجبلهير،شيماَصء.!.7ئ!*........و...ض--..

17ْ8ا-،7ْ7عامفيانفجروقدص6!ءِلمخرَ،-.،3!هْ!ساكاد

ت.-...-.-ةك!تا!شو.نرل!ب!قزنلآ!ص.:.!دوكوثمهمااكايا!يممايلمص
هولسو.جركيكوجيويبم-.-!

كا-.ء1!نم-ْماتسطباْصس
مقدسا.جبلااليابانيونهـلعده!-.ء...ْ؟قي...

3.َ-..،َفميكوكو

حسي-فوفى.-:

*مح!!ض!تر.).....ل!3؟.ا

.،.-*......هـ..!رو؟:ايز66توماكلوما.يثب!.-بخ!ب!..ة

..لأ--جثبخ!!تجنوَ!صجموع!رجمير"،-...أ

.7-بَم-بر.3...ْ..-ْ-.*3-!.ص!.،ْ.بن.:ل!....:...:...:.ى*-*؟ْ----.!كيزاجانا.ْ.ا..َْ-.!ْيز"،خلىكهيشو

!م!حيب!ص-ع*ة..ج---ة!أ!اء"لأكىزاميا

ح!ي!ء!ص!ه!*"فوو!با.!لأ-يخه!آ؟عيعي-:ثبم.جىبزلإةت.!نىب.-َ.أ،9.0-لمحيص!لم

أ-ةفي؟،كلصخولأه17؟،..1مإءاإ!"!اةخةة+هْ/!.ْ..ر!كا!شيمابخنمعْ..-.."الباسفيكى

+"ةص؟ن!01ْ3+."!ك!ال!مبئْأ+"ا"".+.،ول،ةُ"تم!المبرة-:..إ"..ةيرة.

"!تى!ءلأ!همَ.!م!أ!لمب!؟إلأ!بمبمذ!-8.و(انر!بمة

88..،..!01.بهه-ء.ذ!

!1الة".زر.خ.9:"0

!!نم8،،4

------
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وملِانماروتالج!ندبنغلادلثى

باكستانمنجزءاًأصبحت4891عاموفي،البريطانيةالهندمنجزءأبنفلارشكانت

مستقلةدولةوأصبحتباكستانعنVW)عامفيانفصلت.الشرقيةباكستانتسمىوكانت

تحدثالتيللفيضاناتكثيرأوتتعرض.بالسكانومكتظةفقيرةدولةوهي.بنعلادشاسمتحت

جسهمة.خسائر

الدولمنميانماروتعد.آسياشرقجنوبإقليموتايلاندسابقأ()بورماميانمارتممو

حكومةالثاسمنكثيرانثقدوقد6291،عاممنذالعسكريإلحكمتحتترزحوهيالفقيرة

معانمارمنالنقيضعلىفهيتايلاندأماءالإنسانحقوقفيالمشرفغيرلسجلهاميانمار

الشرقية.آسيادولأغنىمنالعشرينالقرنمنالأخيرالنصففيأصمحتفقد

بننلادش!

مريعأ(عوو.500ها)!ربعأ!ترأكيلوا899043:حةالمسا

قدمأ(4304ْ)مترأ02301وارتفاعهكيوكرادونغةنقطةاعلى

نسمة.00006330231:السكان

نسمة(000،501،6أسكانهادكلا:المدنوأكبرلعاصمةا

نسمة(000004003)سكانهاشيتاغونغخرى:افىلكبرىاالمدن

البنفاليةاللغة!الرسميةاللغة

(%ا.)الهندوسية،88%()الإصلام:الميانة

جم!رلة:الحكمنوع

التاكا:العملة

ممائمار!

مربعاً(ميلا1136ْ)328مريضاْ!ترأكيلو5780676:حةالممما

قدمأ(ا09)692مترأ88105وإرتفاعهرازفيميكاكابونقطهةأعلى

نسمة.tr.MT.،..!السكان

نسمة(000،513،2)سكانهايانجون:لمدناواكبرلماعممةا

نسمة(0000533)سكانهاماندالياكأضرى:الكبىالمدن

البورمعةاللفة:الرسميةاللفة

(%4)الإسلام(،)5%لمم!يحمةا98%(،)الهرذولةلديانةا

عممكرينظام:الحكمنوم

كمات:المملة

=لَايلانك

ث

مريعأ(معلأ11510891مربعأممؤكيلواهكا115،،المساحة

قدماْ(08)514متر!59153وارتفاعهإنثانونجبلنقطلا:أعلى

نست.0000206006:السكان

نسمة(000006205)سكانهابانكوكاثدن:واكبرالماصملأ

التايلانديةاللنة:الرسميةللغةا

(%4)لإسلاما،9%(.)البوؤيه:لديانةا

ملهـية:الحكمنع

كيات:العملة

VA

ا/لمكر.،ز!أ

أك!لمالغ!

خعوم!عنعبارةالجوت4اجموت

الذيالجوتنباتمنتستخرجقولة

الرطب.الحارالطقسفيينمو

الجوإلاتصناعةفيالجوتهـسمتخدم

المرتبةفيبننلادشوتأتي.والملابس

فيالجوتإنتاجفيالهندبعدالثانية

العالم.

ميتايلاند،السياميةالقطط

وقدالسياميةللقططاياصليالموطن

كانت."سيامْاسابقاًتسمىكانت

يومفيالشهمرة،القططهذهتستخدم

والمعابد.القصورحراسةفي،الأياممن

ومستمر!عالياْموإةتصدرلأنهاوذلك

الفرباء.رخولعنللتنبيهكافٍ

"صلم*---ءحم!"ء(

------!،!ىهـ

المعلوماتتقنيةتؤدي8المعلومات!ية

والاقتصاديالصناعيالمجالفيمهمأدود!

التايلانديةالمصانعتنقج.تايلاندفي

مختلفننتجكماوبرامجهاالألهةالحاسبات

المصدرةالدولطلحةفيجعلهامماالماكينات

ا!.المنتحاتلهذه

ثاني.Wناد

يلائسبدتا

ناخور)داينخون

ساوان

أوبْون

نيشاتشارا

"!،...

01ناخون
ا.!رائشاتعما

بمصاا

.....تر!بزتي

طة..

لايلالْدخليج!ل+

ناش)

ئما)"
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بز-نر---:....أ!.قي4:"خبزفيإ:.-ترانرفيحابوجبر

03001..-.33...أ...سالدير:ة..كِ!!!ةِ)\خهطه ..!،ت-."-.-....".---ام..-

..ابخ!--،.ء!أ.

ا!ضت!نر،3اليما،محسميمحبم.. .:-...-.----

-..-..-.ل!..-.ر!ةيتبئغلادش.لإ:..ء..-".....ل!!

--!.-!....ا.

.//َة.!:.ى....-.-َة...ع...لى

..نقاجلانا؟ا.بخ!..ةترة.":........:..ل!ةة..../!شيو.،بخغ...

خولنا

*..سهما.!...!:..

منْاسيبارتفآعإلىتؤريالتْىالفزيرةرْ!بعمبلمجرلحا"َ،"!ط.ر!الونغْ.ََأ.اِ؟ْ
بمعلادشمىالميصالاتلحدث-8

معرا).لىييدإلي.".:ض.في.....بإ...؟ك!تن:..

عندماأيضاًالفيضاناتتحدثكماالأنهار.فيالمياه01؟.ةصِئمسا!قي

الأراضميفتغمرالشأطئالشديدلعوفماص!فانبحرستوخائيةجالبنفالخليج":صصتوي.ممم.(..،!

المتبسطة.السطيةلا2المْاس8جمهنأل!َ

،.-!.9ب.َ!سص
ب!\ا*يم.لا)ألمانلاشنل.

ا*!حمأ01ء(بمر2،ْ

يحويولدالبوذميالماهملل!لممالهآلرفبالى.صبمابم*!-!+!سلْىْبا/لدإ-أإمم!/ا......مو!.نر .--.-..ء..-لمَِ..يأٍلا!عو

001

من،البوذيونالرهبان
...ث!.:

يقضيالمميز.بلباسهمالشوارع-َ......

الوقتمعاتمارمْيالأطفالمعظم..ْ.لأ

يمكثبعضهمالبوذي!.المعابدمْيا!:**َْ"

ييضالآخروبعضهمإسابيعمدة1؟أإ،دوبمبم

ستوات.عده*،".ل!إ

هـبا.!.إ.....

ممالمار-ْتشتهر4الكردمهَالأخحارجنىآرْ
.-!كلرآلمنر!

تتتجكما.الممتازةوالعاقوتالصفيربأحجارأ.ذَ

-.اَ!خ!أا!ا!لأحلأ.القْمندلجمعِلةالص!ناعةمْوالتىئعاتصمتععِلصكمرلكرلمةءص(حطضلم،ير الأحجارِصمحملمةمجموعةأيصأتايلالدكا
،+؟

لا-.ث!

عاصمهلانكودًتقع8لائكوث-ا+!كابهت!----ة .د!- اس

-لألمل!!اا11ْوهي.فراياشاونهرعلىتايلاند.-كاِ-!---4(؟!-!كاكابزفلأثلا1

.ا-؟!"ا".-.ةء.--.لم.-7--..-3.!*بص!كا ط،ا.!لمقى!\-.توجد.نشطوصناعىتجارىمركز..--.-4
!

+مث!ا.6-ا!9!لأالجمدلهالمصورمنالعديدبهاب!،-؟-/بر..:.
52سدئي-،!التجارلةوالأممواقالبودْيةوالمعايد*-------كأسص*،--!!"لإ:ْ

.ب!بشَن!+!د!اه العائمة.

YA
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وفيتناملإوسى،يافى!-ة

الإقليمهذاوكان.الصينيةْاالهند11باسميعرفالذيالإقليموفيممامولاوسكمبودياتكؤن

الشيوعيةالشماليةفيتنام:قسمينإلىفيتتامإنخسمت5491ءعامحتىفرنسابواسطةيحكم

التيالفيتتاميةالحربنشوبإلىالانقسامهداقادوقد.الشيوعيةغيرإلجنوبيةوفيتصام

.فيتناممنوانسحابهاالمتحدةالولاياتبهزيمةإنتهتوالتي7591إلى5791مناستمرت

إلاشترإكية.فلِ!مامجمهو!لةاسمتحتواحدةدولةفيفيتتامتوحدت

ولعتمد.كثيرإًبالحروبتأثرتوفالفقيرةالدولمنوفيتقامولاوسكمبوديامنكلتعد

.فيتنامفيوخاصهالازدهارفيالصناعةبدأت.معيشتهمفيالزرإعةعلىسكانهامعظم

!كمبودلِا

181المساح!، ، 0 - oمربعاًمتراًكيلو(W,AiAميلأ)مريعأ

كمبودياغرد!وسطفيقدمأ(05)489مترأ1/،38نمطلا،أعلى

نسصة.ا000004800،السكان

نسمة(0000029)سكانهابنهفنوم4ن4وجمبراالعاصمة

الخميرلغة4الرسميةاللفة

2%()الإسلام59%(.)ليوذلها4ياثة&ا

جمهوردة6المكمنوم

الريالالعمل!ء

XJلا!

مربعأ(ميلأ019)943مرمعأععر!يملو0080236اثساحلا،

قدمأ(09)343مترأ81703وارتفاعهبياجيل4ئقطةأعلى

نصمة.!ا.000،984السظن،

نسمة(ا000،78)سكانهافينتمان،وجمبرالمدنالعاصمة

نسمة(000،79)سكانهاسافناخت!31خىالكبيرةائدن

اللاايةاللغةاللفلاالرسمية"

)34%(محليةديانات)58%(.البوذيه،الديانة

ثمعبيةجمهوريةالمصثع

كمب،العملة

كليتنا3!

مرلعأ(معلأ0196600128)943مريعأمتر!يملو9680331المساح!.

31001)2مترا3113ْ،وارتقاعهبانسيقانجبلتفطة،اعلى

قدمأ(

نسمة.0000117176السغان،

نسمة(000055112)سلانهاهانويةوكبرالمدنالحاصمة

نص!مة(032204.َ)سكانهامنههوشيالأخوى.الكبيرةاعدن

نسمة(VAr....)سكانهاهايفونج:

الضيتناميةاللغةالوسمية،اللفة

(%)9المسيحية67%(.)البوذيهلديمائة،ا

اشتراكيةجم!لةا!كم،نع

رونجال!مل!،

03

ك!!بر*..جم!،(

أ*:،كا.!.؟.:لألأ

!!أ....-
يَصِ،.-.ابزابَر

د:!

!--؟(ك!-

ه!،9691(-)0918منههوشى

شعبهنضالقادفيتناميشيوعيقائد

أصبعوقد.الفرنسيالاستعمارمنللتحرر

الشيوعيةالشماليةلفيتمامرئيسأبعدفيما

الولاياتضدإلفيتتاميةالحربأث!اء

الأمريكية.المتحدة

إلهندفينهرإطول4الميكونجنهر

ويكونإلتبت،هضبةمنينبعوهو.الصينية

ثمولاوستايلاندبينالحدودجزءاًمن

نإإلىوفيتتاموكمبوديالاوسعبريتدفق

منبالقربالجنوبيالصينبحرفييصب

منه.شيهومدينة

الصيزدحر---

9+ألجنوبي

ؤ!.كوإنجول

لآ-.حلأ ...بر؟همو

-*ة.(ثر-.ة..

...:...نر.لا.نج!في!.!طأداتان!حم!

..حغ5.*ل!!بما.ئر9

06.+--..-ا!ا!.6.!!03...!!ز8في0لا!ا
--ا-كط-...1.1011+.ل!007

؟..!-+..!

....يخبملْهونكوي

لمسونجء.

-.ترانجنها

يتدا

كاكيانه

تح!.

ةتاي

منهضيهو،-صيشِة

!!رسثبه!!لأ"
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بنيضخممعبدائفوروامد،جيانجما

--القرنفيأقيمكمبودياشمالفيث!-!يلاو!و

---بللإلهدي-.:)*به!طن.!لا
..-ت-الميلاعشرالثالْىطلْيبل" ء!بِى----

-ع--تجبيييب!-به!يم.معتقدهمحمسبالهئديفيشمْوبر..!إ.

.؟--ءِ-...!أأ-إ--،--.".؟آ-.كمموديافيالموحود-!-ج!لأفي*!ا....
؟.ا!.!العديدةالمعالدأجملمنْهـئعدوضَ...-...نر..،،!ولْ....

:.ل!...:.لأ!م!

---..ء-**.-.لم..بز:...:.......كَأ.!..ة.،.!..:...!؟."--.-:.قيش!:--!إبنها1

--.""..-...ض".نر:.:.......!.-.-..:.بز

-/ء....:....:.!!ؤ.".ء.نرَ.....،

لملمكلأ........فيكا...3

.....-ابانِج....لوا!.طه

.ص.:.ص-صبب!ي!َ-.!--حس-....---َ..لم-..لاوس

.أإالممصا

لم/بساجبلء..:نر......

ل!./!عر(7138).0.::.:*..ع.-.!بكأث.

.:..نمحوو.

إلصمئ!ةالهئدفيالمئازلتبنى8ائطزل-فيئتاينياْ---2ََََْ

غ.-.سعئ!-

!يل!

مرفوعةولكونوالخيزرإنالخشبمنعادة.آممياشرقجنوبفيتتموفاكهة8الدورياناْاْ-ءَْْ

يحمههاالذيإلش!ء،الخشبعةالأعمدةعلىأنغيرصلبةقشرةلهامسقديرةفاكهةوهي

شصيمن08%حرالييعهمث!.إلفيضاناتمنرائحةتشبهقولةرإحةلها،محببحلوطعمهاسافاناخيت.

الألماف.!المنطقةمذءالمخمر.الجبن

*5،.؟..لم-*.ء.-؟

--.-كصخهيش-!...-...--!لاهلا!ع!8.إ"كلصل!!بمجم!س".-.

..-.إ........0000000000003لإنر!:.----.-

-.3.؟؟:ت......-؟"---ب!!ف!3!حى.؟َ...ء-.براا--، -،...*،:.،--!..ء-.!حبي

.يز/لميهملم.؟...؟ر!!/لهـ:جم!.به!...-..::لإ.!.-...برتر.ت..:::

--نتهـ-!يجح!ا.؟".!.يز......

:+..-

!بم.ا!اِ!-7--33-!إإ!!.لْعْور!-ثرأ

.--بريْهني....:..

......".-:!..".-.ب..-.-.!نر..ل!-:..ميلا،،00تونل1حلابح!ر

-..مى"نجمبابتا

ح!:ب!ا!!ع!

؟لأ:.-به!لإإبنه

مترا1،318

؟بم
.:(!

حمحأ...،؟،-:

ة.*؟-!.ة.-.:ة.ة..!-!!م!ح!-9!-ة.1!جيإراش* ...........--.-فىبه!!.،....01حلالأ1

6.-

!!.!يرعتنه!:بز*.

3كه-.يزد-.ء..؟ب!؟؟

\إ.!...ء.ْنرئرا.!.خ؟،..-:-،-..!ْ.-...ءْئاللا!دخلمج!و!

.،..ة:؟ؤ::-+ا

ا!*03.ب-.+.؟...

فيبه!ة.ْ.ا.--ْة؟َالهنددولمْيمحصولأهمالأررْئبدالأرر518ْ

....،!-..!.!.--....إثم.م!.حا

.،..-ْ"ْ!َالحقولْمْيالأررْشتولترْرع*الثلاثالصينيةكأ

!ْفيجيدباثمكلالأرزوشمو.بالمياهالمفمورة
.ُ.َ.ء.-.لملى

.الدولهذهفيالحارالرطبالطقس

------
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وبرونايسنغافورة،مافيلا

فيومنطقتينآسيابقارةتتصكالتيماليزلاجزيرةشبهتضمواسعةرولةماليزلا

نأبعدالممطر،الحارالبلدماليزياازدهرت.وسارإواكساباهوهعابرونيوشمال

وساباءسنعافورةمنكلمعوتوحدتا63!عامفيبررلطانيامناستقلالهانالت

صنلنمو.عاليةدرجلأووصلتوساراواك

الآسيولةإلدولإكثرتُعدالآنوهي6591عامفيماليزياعنسنفافورةوانفصلت

الاستعمارمناستقلتبرونيوجزلرةفيصغيرةدولةفهيبروناقيإما.ازدهارأ

.البترولمنالكبيرمخزونهابفضلغنيةكذلكومي'ا849عامالبرلحطاني

ء!

!بم،كه!و؟.-
61.7حرححلألر

...ح!!فَطَ.-كألم

...!كمناسالوَْجملجملءبْ!بر

لمحنابالو.كوتامتر(ءر-.!.-

نمساندط!..ِ.لأِ-..

نت!صصسباح....ص.ى

لر6بهلأ...َ--.

!!..،د*ض.لم.!?...:لإ....!::.....ة7ة....نر.ثاوِاوءَء.تضِ

لم-"..جبم.3

فتز

2،.!ء.-!ج؟

3قْي..!حبِم-!ة

:ص-،+ى+ة:.+.ء::-،ء.،.في
ءعثه!-ء..د

بهض..طر-ي-.=.------.-نر!

،..--....لى
"ا--!

ط!--ص،-.-.تض-+.--0.ا-=3؟!ه!
!-"!د!ا.-خا.-لما --.خط:3.

--ا--.!إن!ي!.-يخعف

---.ك!!-5--تِ.خش-:-.+------..--!ت،-.-ة

!ع!
؟تث؟-!ب.-

!ث!-4ه--:خ)!!

----ت-حض-!-!----

*--3.-*-ع--.ءِ-.ع!.ء.-ز-..--ء--+ب!.

...ت!ب.--با+!:صيلا(-!-في--

---.
.-..!-!-Wحمر.

كبيرةواحدةجزلرةمنسنعافورةنتكون8ستغاهْورة

الشعبيتمتع.صعيرةجزلرةو58،سنغافورةأيضاًتسس

مرمكنهممماالعملوحبالعاليةبالمهاراتالسنفافوري

إيضاتوجدكما.متقدمصناعيمركزإلىبلدهمتحول

نشطة.وماليةتجاريةًحركة

rl

إلاقتصاديةادننميةتعتمدكانتالقصديو4تعدين

انهاإلا،القصديرتعدينعلى،السابقفيماليزلا.في

إنتاجفيعالميأإلثالتةالمرتبةإلىالآنترإجعتقد

وإندونيسيا.الصينبعدالقصدير

فييعيشالطاثرالنريب،

صكاكا-َالممطرةالعاباتفيوخاصةماليزلا

....!ؤ.وساراواكساباهْي

كالمآ:ْإلحياةالماليزيةالقوإنين*ق

صي*طبيعيةمحعياتوتوحدالس!سريبندر-
كا..ل!..!جاوان

.-ع-َ-مشاهدةالناسيستطيعحيتبهوِدرَْ

*+!-عْ-َبالحيواناتالقنيةالطبيعة

و.النباتات.بي!ثكوإلا

-01د؟-د.!غ.07...0

!بهمولو.+:!ح!،.:...

...../
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!ماليزيا

مربمأ(ميلا371ً،كا03)مريمأمتراًكالوكا758093:المساحة

قدماً(431013)صترأ9404ْوارتفاعهكينابالوجبل:نقطةأعلى

نسمة.0001667021:السكان

نسمة(5101ء0000)سكانهالامبوركوالا،الممنواكبرالعاصمة

نسمة(0000383)سكانقاإبوه:الأخرىلكبيرةاالمدن

3،...)سكانهابهاروجوهور: YA)نسعة

الماليزلةاللغة:الرسميةاللفة

%(7I)البوذيه%(or)لإسلاما؟الدياتة

فدراليةملكية:الحكمنو3

رينجتةالعملة

سنفافورة

بواسطةبرونايتحكميروناى،

منيفقصرفييعيشالذيإلسلطان

.اكتشفحجرة0017حجرإتهتبلغ

عامفيبرونايفيوالفازالبترول

ونموما.ازدهارهاإلىأدىمما9291

فيشخصأغنىبرونايسلطانويعد

ثروتهنصففقدأنهغيرةالعالم

وإلتسعينياتالثصانينياتفيتقريباً

العشرين.القرنمن

بخم!!

..نخ!

ث4الأكللابز
.لأةاآ+ا!ح!لبب"

7-ا!!-!،ء001ظم!بخ

!!.كأا.؟..ظ

.--(مربعأميلاً)923مربمأمتر!كطو8،6:المساحة

لاجيهؤ!ي.نسمة31ء000.401:السطن

لمزوك!مماماللبترويعتمدا%على.،ا.--:..01لإ.!مئ!ا-1..--لانحلسلةا .!.نسصة(000155103)سكانهاهانوياد!:واكيرالعاصمه واللفةالتاميلالماليزلة،اللغة.الصشةاللفة:الرسميةاللغة

وتشمل،البترولمنكمياتإصضا0،00ً.،0.ء00.

مالزا.......-:-؟-افير-+؟!ف-ا..ة..8،.أ!ج!أ(؟-لروئاىص!يْ (ا%)5الإسلامٍ)33%(الطاولهبر(،)32لهااللماله.

،البتروللحانبالطسعحةثروإتهااة-ءجمهوريه،الحكمنوع

%لأورئيسأ!ألخشصبصْفئإلقممدد03..!ةنج-؟-الم!نفافورىالدولارالعمللأ

فىنشاص!أهمهوالآنإلتصنيعمح!(:..بئ-.

-(مريعاميلا33613)مرلعامتراكيلو57605ةحةلمساا

؟ط.-؟حجي.نسمة0000803:السكلان

-!"-ْ---ْ--!"-َْْ*."بم+؟+ّْة-000046)سكلانههابجاوانسريبندر:المدنوأكبرالحاصمه

نسمهآ

الماليرلة.اللنهتالرسميهاللغة

*-\:،**ملكمة:لحكغآنوع (%ا)ْلمسيحيةا.(%1)-يهلبوذا(%76)ملاسلاا.صهحاددلا

6!6ببرونيدولاركاكلعملها

!سينالا*لا*!1الو.ءة ...ل!ب!كوتا

ث!؟..:..؟.....-ل!كسوالا

تا،ن!فورج.:..عْ...:.بز!بز....!!،تيفرنجالْو

!اإ؟إ!!3.مرتفعات*لأ!ا..*ميلاي!أ

\.ْ\إبو؟مسرونالكا،،

آ!ليزبامالأ

-إ...-.كوانتانلأ5ء---04

63!-د0000*،-

لأ*-كوالالمبور.

!لأ\.إ!كيلانج.سريمبان،،-*.َ.

!!..*.*.صرربز-6!!*-..06ءَ.

!لا-!--انجكيلو

.ل!..لا.مرملغةج!.6

..0001-"ور..-.-.؟ماروجوهورثاي..

دصَئرنن.ْبر.َ!سنغافؤرر!كرو6 ".لم.ا..:َ..-..د*01د-ء

ستغافورة

النخيللزلتالمنتجةالدولماليزلاوالمطا!هـت!صدرالنخيلزيت

تتتجالتيالدولأكبر.منتعدكما.النخيكزيتإفمجارثمارمنالمستخرج

لمإلكوكاإنرغمالكوكاإنتاجفيالعالمفيدولةوخامس،الطبيعيالمطام!

العشرلن.القرنمنإلخمسينياتإوائلحضتجارلةبصورةتتتجتكن
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ميت،144إقدوفاِ

!.ص.*كل!*حملدةاندونسساأراضىومعظم.لعل!لإلا6..لا!تتعدىمنهاهولةاكأنغ!ر ..دفي...شا-جرلرء63!صلمكوروهى.الإسلاميهولهالداكبرصإلدوليسيالعد-

خشلإِ:--.!!؟ء-.َ.َ....

منخفضهساحلمةأراضوتوجد.نشطةبرأكينعنعبارةإلجبالمعظمإنكما

!ْ(،...غاباتبهاوتوجدرطبحاروطقسها.الإلْدونيسيةإلجزرمنجرْيرةباكبر

واسعة.مطرية

.ههـظلتالبرتفالأنإلا9491،عامفيهولندامناستقلالهاإندونمسمانالت

المحاصيلمنالبهاراتتعدهْ:ْإنلىونيسياتوت75913،عطمحتىتيمورجزلرةمنالشرقيالجزءتحكم
..55الشعباختارعندما9991،عاموحتى7591عامفيالإقليمهذاادارة

إما.الدوليسيافيالمهمة

تصررالأرز.فهوالرئس!المحصولهـ!!مستقلةدو!تيمورتصبحأنعاماستفتاءفيالتيموري
-5

والمطام!النخيلوزلثالبنإندونيسياهـ8.ه

في44حوالي.والتبعوالشايإلسكروقصب5أندوثيسيا-

0-1 بالزراعة.تشتنلالعاملةالقوىمنالمائةِ.
مرلعأ(ميلا735ْ)1358مربعكيلومترا،09،،956:المساحة

،....قدمأ()305016مترأ03005وارتفاعهجاياكبونكا9نعطهاعلى

-َسليميسلحر8-"َْ(َنسمة36803.)سكانهاَساندوتغ
لسمه11،،0)سكالههاجلاارلا.المصوأكبرالعاصمه

تالاودبحيرة(نسمة000،10702)سكانهاسوابايا:الأخرىالمدناكبر

لحمر!انحمهى01 --.-.(نسمة000019)سكانهاإنمي

نسحة(000135301)سكانهاباليمبانج

إغصالأندونيسيةالبهاسالفة:الرسمةاللغة

*لمءا%(.)المسيحية%(.AY)الإسلام:الديانة

:..ك!الم!سمح!س-ج!ز!ممصاو*!اددهميؤا!سالأمْدونسع!هالروسه:العمله
لمى1ِ-/.!..-...--جمهرهـله.الحكمكوع

سىبزا-!لأا.!س!إ!بمَ.َ--

5ء.بالي!2."ع.لأ!0،001..ث!***لآحآلابرء-مم!ول--مانوك!اع!---!

أ!عي!ويسى3!ْ!!!بخير:ََْننخَََْ"!َ(!!!-
يمييايفب!!!.خة.*ثأمسمرابحر.!لأ1!7ر"مخ!لها.ْ.-.َ

*-...لا3يئ.لم......3..!.،لأ.ى..عىاحط؟حا

.---،6-قي؟!!--:،يز03؟.كندداثبين!رنخ!جحسك!-صماكلا---!أللر.هـ!جاياحملبمىيكاتجلسلة!--

!اكهـاابرد،لأةَل!--صسعر(0.3.ة)

او!فغ!نْر"لْجا!ئزبر؟84-لال!6بدابو!

بر....66الفربية

بحربانداأروث!-و-ؤ!
بحرفلور!5

ثى"!تجبوبمص!!كا!!
.-.الي!َ

ببراخ.-ى.صصَص.َء..-.
ءص*بأ!\حإ&!ت،!

-..*".--....

-(كر...!طصولَ

فىالمهمةالأنشطةمنالسماحة8السياحلالأكلبي!"لمَهمل!

لأ.لأفي.حزص

إئدسانيسماخعسهحههملافيااكثرطقايروشْهرونيسياومنكل.-.ء..%نجم*لمحي

الهندوسيةوالمعابدإلجميلةالشواطئذاثياْليجرلرة7!ثلأ!!ب!برْ.َ؟ة

اميلىئياالسياحتجذبكما.حضارتهاقدمتعكصالتيالقديمةبهبم/-َْص...-!!وْ

الإندونيسية،الشعبيةالرقصاتكذلكً!ور--ت-َ!ت
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ءجزلرةفيوتقعإندونجيسياعاصمة8جاكزلا"َْ.

ةض،ْ-.ْأ!ص-ْ--ْ..ءإلاقتصادئوالمركزمهمصناعىمركزوهى.حاوا..!:
إ!-ا%:ال!؟ا:ا.؟.!؟.=--*.!!.خ

م!!ىفضاأثبز!ألي!!!؟!ث"-:-أأ!-...*!..:..* !!-.ت:جء.ِ.!-.-.!=.؟ث.ولكنجاكرتافيغنهةمناطقهناك.البلادفىالأول

-=-ءْ!ْ.ْتسصالتيوهيفقيرةمناطقكذلكتوجدْ.لم
عي.أص.6تبر.=ا

--+.-َ!-.أ....َا.-*ت

أ:-،س-!-.:.-ءت،ء.تاستقلالطإلىيرمزالمجسمهدْ!الكمبونات"0001ء
.ه--.-"...--ط

""-ْ.هولنداعنإلْدونيسيا9%إ!،.خ.خ..

برسه!ير.كام2-في-ث

-ء-..5ت!-+،03تخ!-.

يمحم!!د!بت-!ضْ!!ء-ج::ا.!ع!!في-....في..:

!أف!

لوع8(اورالْجوتان)لغاباكردلمض.!إ*خ.%.لم-...2.

غاباتكْييعيمث!الكبيرةالقردةصْ؟."لآ،ْ..2:..6.

هذهئعرضتوقد.وسومطرةبورلْيو.،!لا:"!!ْأبز.ْ:ْ

-ء..لأ!-كا

إلخطرإلىالأخيرةالاونةفىالقردةى-.،!2

أييلا!ا!تدلما.-..لإلابم..بزبن!يمت"ءة..ء......

!..نر..والحرائقالغالاتقطعلسببلمْ.:

زر.+؟ة6ثلاص!10ء"%

\-؟!+...ء!.*.":ظص:.انرلإ!

.*.نا.ف!د*..."ت."..ل!::ةنر.

،،.*-خ.زر*..ُ...:لإ.يز...:..تج2-.

ج!،.!ثلأفي11-10كل!كلأ-.*!3..*..:.:ير.في.....بزل!...:...

!لا.بز.0001001..0...:....نملإ:.

حم!\.خة.6روباكانيا:.اا*ء!.لإ..ح!ض(3.نر*آ...:

لمحدطا!لأْ!:5.ه.9\،!افي-.-اا،*!.انغاط-.باةل!.:..-!حه.:تر..*بز.نْي*ة...؟:-ة.+لصهـل!با!نهر.ني؟
جما*دانغ..(سومطر!!ر.!-ح!ث!بمن!اناك..!س!ح!..."...بئ.!؟.!...3!-

-محر.نئانكالمما

طد.)رشداسما
لم6برول!و.(

---.)-(،"!ا-/

لفمديلم؟*،...*..بم!لألأك!نبملبمباح!!؟.!مل!حر!حأجة...سشلانحما.يلأ

*.00006.-/أبليمويم،-:-..3.ص-يح3

3.. لم-س!- ،1حر-
*.!-*لمءبى

-،..كلانجتجماجكراتاسسَما ُ!َ-U...

!لم.د!.،!...-.إح!،-

"*.ا!بر..-.--!.-.جمرحح!جا

*-.-ا-!!.،وإكوتاكرس..لَم...

"***-...-ة.8طلم...

.......!ء.يىء.-بوجو6-."-..واجابحر

!ه!3.!ةول4؟2A--؟.ء*/+برش.س.ا---.-تغ---ضضرا.-.-د

...-1أ**ص!-،خ!فىفيبمِّعنجبز!01?..حَآ.ح!-لْدءتغلارسوكا---ياةسورسه!

؟:*......،*.:-....،ح!-.--

....ى..:.-؟..*ء...ل!.مفي..بِهبمء..!ض!جمبخص!ق!ل!س!"صح!لْ!-حيمحما-كاب

.!!*.،-.!ك.لو

لم.نمُ+ا+..---......:ةلإ...:.:..:.....افىمياو

..::!ء7-77-ف......:

.*.خ!إ.ل!بز.b.-كاَ---.لألأ....-بزث

1883عامكْيلركانْلهْاإلْمْحرومدإندونيسيا.--؟:!3!--ءإ...ْأْش!! كيالعديدهالبركالية.الجررأحد4!اطتوا::.::ل!+خُ
.نن.ء.صَ

غرقإلىأدتمدمرةموجةإحدثمماكبيرةبموه

القرلبتين.وجاواسومطنفيفمخص000136..برْ..-?...

الجزدرة.ثلثياختفاءإلىالبركانأدىوقد!!نر::."ْنر!.ْبر"-....:بز.،"ْ!خْ.لأ..فَي

------!ا
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الفليبين--
حمض7ْ!الهزإتتشهدولذْاْفهىالماسفيكيلمنطقةالْناْز"حلقةَفىتقعوهي.ْبالسكان .1001مأهولها-جريرءحوالىممهاجريره107حوالىصالمليبيرلمكور

فىالسكانمن4%0حوالىهـدعملى.جبليةأراضيهاومعظم.كثيراالأرضية

ال!1أ300ْ.*؟ألم!جم!طماركوسثرديئائكالنْمو.8ْفىالصناعةبدإت.وإلتبغالسكروقصبإلفابت(- )الطعاموالأرروالسعيروالب!اله!دوجوروالكاكاوالموريررعحيثالررإعه

-ْ--*!!ارثيساًْ!مكان(9891ا-)179عمْدما8918وحتى1565عامصنالأسبانبوإسطةمستعمرةالفليبينكانت
منْنرنج%ير:الفترةفيللفليبينالحربخلالالفليبيناليابانغزت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتعليهااستولت

لم!ا!اتهم86910الم!الى26910.عاممنذتمامااستقلتأنهاإلا،إلثانيةإلعالمية

01ترورولكنهتبالانتخاباالفلبين!

.8691عامفيالبلادخارج

ال!اعديدةسياسيةمشاكلالفديبينتواجهمرلعأ(مهلاً)0830115مريعكيدومتر0000003،المساحة

قدمأ(09)296مترا5903ً،وارتفاعهأبوجبل؟نقطةاعلى

الثوارمعالصرإعذلكفيبما.نسمة0000537073:السكان

والعطالة.والجريمةالمسلميننسمةأ0001،655)سكانهامانيلاةالمدنواكبرلماصمةا

نسعة(000098901)سكانهاكولزونمدينةالأْخرى:المدنأكبر

نسة(000023001)سكانهاكالوكان؟

لم*

-ته!-....-زر،(نسمة000،169)سكانهادافاو:

كلاندوانساء:حم!-.(نسمة6مه....)سكانهاسيبو:

لما*+نن"-في.5ْ%(المروتسعانت83%.الكاثولمك)الرومانالمس!حمة،الدلالْة الإلجليرية،العلببيممهاللمة!الرسميهاللعه

6ج!!ت!:.!يم!نمكا.نر-."-اء".:!!---%(.604)لإسلاما

!ول!حملى6!؟يإاَ-ى7ك:--جمَت.؟--الفلسشىالسْمو:الممله ..--..-!*ِ،.-هـ-:-؟-جمهورلهالحكم-لوع

خ9*-ْ*دْ(ةْسئإمارنر-!تْي!يصسس!ةالأراضيثثثمنأكثرالفاباتتغطي8الغابات

!حط-لأ13!سى-.--.-.*
-.لم

أش!1سيارإت!ن!رة8ا!يبتيسالفليشمةإ!وقنىأشجارأخشا!وتعلى.الفلسنية

؟.أا؟!ةن1ضلخكلؤالناسننقلمزركشةجماعيةأجرةأيضأنتتبئكما.وأصلبهاالأخشابأنواعأجودمن

.ص*.،؟.الحشايالملءيستعملالذيوالقبكالخيزران

ييمب!فى!إسمالررقز"؟سيارع..-..-*عش.ء .ِنقلوسيلةومىرْممىةلأسعار.ِ-.

والوسائد.،الفرش
بتكدسوتتميزالفليبينفيمشهورة

سناحات.دإخلهاالناس

-..-3.؟..ض

-.-...خة.ء..،خ!!ا

!أ*31-9./ص..َ.ول-يم!...

!-،ا0.ً....ًح!...َ.

لأد..ْءادل!؟يمكلطلم-!مبلاا!أ++
.:.د(/*!بولو:..كله!.ء؟.ى-8/ج.،ى.."ةَ

لإِ.دِ....!ئأوامئد.\لإ!!ث!-ةع!ئَي،.عبم!.1.....0000.:.....-،.-ء.ص"*.

...بر....!1بز؟ظشلا!(*03لم0000د،،:بخمرر

..*!بن!بلمعرط!...*أ.ءإ...صز.!ى!،-ء.صَ.-5-!...ه.،!اص...نربن:...نر.:"!ل!.:شخ..َ.هـ.،ألم.لاءبزأ:.!..2،.،
لا6-(.)إا0001

ل!بيانجداتو

..:.::.،..ء...ااةإ

**..لض3شسبخىالنر-.جملا!!.3-!لا*5ء؟بر-.-.-.....-+..لإبرجْيوَقيَ*."-.،.....!أيخ1أع.1-..لم:..-9....-ة--؟"- .ير-ىت.ع.-6.ً...!ه.؟."ى.ا.*ءءول!..

.هـ.!.!، لأ."*لإ.كر...-،!لمبر

..ع..َافئا001.\"-:000+ة-
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!جِ!.+......شلا.
.ح!.:-..+.-."برجميمة.

d!ض..ء.-لإى-ء-ل.-.:

-.،!+.!.-.....هـ!.-."--3..*!-:لا.ور-..،ءس-...لأ

:!-.ت!-بز!بر.-نج!.ة!.،-.-اأدبنويىدصين."/لالمإجبرد!!يرآ

-..حم!!شث!..

أسمانيا.إستودتعنداما4الهسجيلاالديائة10-......لون!رْلمر!،ئْمخ..*.

،"ءأ111ُ1!أ-ي.ال!!س

بتتصيرالمبشرونبدأا565عامفيالفليبشعلى.َلمإصََ/ْ

تجدولذلكمسلمأكانأنبعدالفليبينيالشعبدإاجوبإخ!كم!صء؟صى+ئرٌٌ

.!.ً

مناكثرإلفلعينفيالمسيحيةالديانةيعتنقونالذينإ-.!ْ!ه

المسيحيبنإلصورةتوضح،إخرىآسيويةدولةأياأأ!ن.1JIJI.ز!ني

العراء.فيطفوسهـميؤدونوهمالكاثوليكإلرومان،أ.أنجيلس..أ

I!.كالوكا؟نلإ:؟8 ولانجابو

!7ئز!ط**باو!صَ.حلا؟دمان!مظ-

-.:.ل!لا..(لأ...لإ.؟

ا-/ط.ت..َ.ح!ص!..

عاصمههىمانملا8مالملا*نجأقخماسط*!ْفي..""نجابباَ
--..-.*ص---حع*!(

وثقامْيتجاريمركزوإهمالفليبين*-6َبرص02ْ5!!د

تقعجميلةمدينةوهي.الرئيسوالميناءغَمنودود!وْ

جزيرةفيالفليبينخليجضفافاعلى
إلعديدرغمدْلكتوجدبهاولكنلوزونلإ،ج!لإَْ-هـ6ْكالىْ

فيهايعيشاسلعشوشدئية.التيضلنْاس!لمسافىك!.ةفَي---!لإ*!سم

!.!!ا
)....باناي

تسمى8المديبيميةالصقورفرليكيحا،ااثأاأنمض

.01لر
3

هذ!يوجدولا.القرود"آكللأاإيضأمم!ِ:ءِبرنسماابيرشنجقلاصفلرة

فيمكان(ىفىالصقورمنالنوع-!طوانيصلأََ
،/ِصسولوبحر

تاكللاوهي.الفليبينغيرالعالم3/ْ-ءش

.لم1َْدْواتإلحيواناتوانمافقطالقرودكاسبلاكاثكر

ل!ء!.ة..لزواحصْوارالتىحْرتعش!ابطيوٍلثدي"005/.!بر،2أَ-!-.نجئركمصحلأصلم7

لقطعنسبةكميراعددهاهلوهد-.؟ِبز

:؟..لإ.....--...خ.:/.ممم

؟أأأ1!ا:ءتر؟ْ..خ.!..ْ"ا.رْامبوانجانى.!

!،:يزة1!.؟6!0صبِ%.!.

!!"إكا."-ْص""*َمنََْنبتةالسكرقصبالسكر8فصب:،.َْ-ر"!

...-لمالأرإضيمْيت!مووميالحشائشقصيلةجوو-،

...!.برأ:قحتويالفلييين.مْيالخصبةالبركانية

لمْ!ةاْ."*ْمنهيصنعحلوعصيرعلىسيقانهادا!صتاوي

1ة.والشرياتالسكر
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تا04بهشء.،والنايهىا

مساحاتوهناك.آسيافيالعالمسكانمنإلمائةفي6منْاكثريعيش

فيها.العيشالإنسانيستطيعلابحيثجبليةأوجداًوباردةجدأجافةوان!معة

إكثرمنتعدآسياشرقيوجنوبشرقمنالأجزاءبعضهناكفإقوبالمقابل

صرالكبيرةالمدنفيالناسمنكثيرولعيش.العالمفيبالسكاقكثافةالمناطق

وموبايإلجنوبيةكورلافيوسيولإندونيسيافيوجكارتااليابانفيطوكيو

الهند.فيوبلهيالصينفيوشنغهايالهندفيسابقاُ()بومباي

وبجانبهالصخرةمسجك

الإسلام.القدسفيالمبكىحائط

إلدياتاتهيواليوذيةوال!دوسية

يقلماوهناث.آسيافيالرثيسة

فيليوديملايينخمسةعنقليلاً

العالم.

+..الم!---..".!صريسحسح!-ضصْ

--،لمح!لألم.لم----:..-..-!".!د.-*.-:-"ة.....--.--7-ء5:...----3-لإ--ا.

.ا-/.:"..نر:لإ.ة..ر*،-!*-*!:

--ع!أ-!--..نأَِ،.*.-..لا،حص....ى..:.:......:.....إ:...كانر.....-.01".أ.*لائز-إ*برك!،!

!.!..+ه.!".!لأ.:..::.:....لا.*لا!+إ**؟! .إخ.إ...ة.2.!..

ة.....ى!أ *!.

01لأ

05

.ءأ.كه/حد!6:!)لمللأكأ--..+.!!!!

.-نرلأ.+.....َ:.-.! 6-،خ.....+ء

!!!+
3*..ة.....! الالي

!،...:5005:!.5!س9ّجم!،ءكللأ!ى

!خإ"بزبر..

بر.مء-،كاة..+!

01!(.نر!زر.+.هة؟.ءإ-

*.يرنربز.7!نم::......:.ءفي

صطإلال!8حم!حلا..!اة""شكغ!!:!جمبئ1.......0!ى%تن.ء

.....بر؟:.......ى:؟ين...........جم!،!لأ

-.،..-.--*1ء-د-لُنم2ا!أ...:.:0001..لآ:..:.بن:.:أهْآ::....-نجج!تر!

.!رصء!تر!......!ةالم،..:3

هصر.بزإ!،.-.-.بم.لآَ

+!!+.ا

ا.،"

6*:00يمص
آسيافيالسكانيةالكثافة

اج!*ءحر-ص.

لمأ...*!!.:!ع

.*..ثحير!3لرا

!!ع-كا!تى!ك!حاا

ع!ءهـ!ى!

فيإسكاتعدد

إربعالكيلومعر

نسمة001فرق+

تسمة001إلىهة"ما

نسعة05إلى01"ما

نسعة01إلى1بينصا

نسعة1منأتل

الرئيسة:المدن

عنعدد.سكايخهايزب+مدن

عنمحمكانها.عدديزبد
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واماكن4شعوب

إوروبافييغعروسيامنفقط75%انرغم

الأسيوية.القارةفيدولةأكبرتعدإنهاإلا

الصينهيآسياقارةفيالأخرىالكبرىوالدول

فيمنهاصغيرجزء)يقعوكزاخستانوالفد

وجزرالسعووريةالعربيةوالمملكةإوروبا(،

إندونيسيا.

العالم!يدولثينأكبروالهندالصينوتعد

فيإندونيسياوتأتي.السكانعدرحيثمن

الأمرلهـية.المتحدةالولاياتبعدالرإبعةالمرلبة

من08%أنإلاالسادسةالمرتبةفيروسياوتأتي

فيولوجد.الأوروبيإلجزءفييعيشونسكانها

منكبيرعددوبننلادشوالهابانباكستان

.السكان

الرنيسة4الأديان

فيالرثيسةإلدياناتكلسيا2فيتوجد

والإسلاموالمسيحيةفاليهودية.العالم

آسيا.غربجنوبفيظهرتماإوiظهرت

اليومآسياغربجنوبفيإلناسومعظم

الغالبةالديانةهيإليهوديةانالا؟مسلمون

الغالبةإلديانةهيوإسيحيةإسرائيلفي

-*؟*

،ق+ك!د
جم!جمربر.بخخثزجمر

!ill

ت!ء3،برَ*
.ولثرَ.-*،َلأ!ل!وللأ

ل!..لأ.3.!صلالأ

"/+إِ!ذ؟-بر:3كأه-3-3

-فْي

فعدإلهندومميةالديانةإما.قبرصفي

إربعةمنأكثرواليومالهندفيبدأت

أماالفدوسيةيعثنقالهنديالشعبإخعاس

.ال!ديالشعبمنا%3فيمثلونالمسلمون

فىفيالرئيسةالديانةهوالإسلامأنكما

وبدأت.وباكستانوالمالديفبننلادضمن

ثمممنة00502حواليمنذالهندفيالبوذية

آسيافيالسكاننسبة

ا!ذهطارحسب

اذقطارمساحاتنسبة

آسيافي

فيأما.آسياشرقمعظمفيانتشرت

إلرئيسةفالديانةوماليزلاوإندونيسيابروني

الدلِانةهيالمسيحيةبينماالإسلامهي

فيوتوجد.الفليبينفيانتشارإًالأومح

بعضإندونيسيامنالنائيةالمناطق

فيفتوجدالكنفوشيةأما.المحليةالمعتقدات

.إليابانفيوالشينتوآسياشرق

--...ىلم-*!*د!01؟-لعه!حعميس!!د!لم جِيمصكدط--ءَبم5..!!.ثم

بز!يهه--!ظكا3-

،:،!::أ

ة-"1
....*!ا-.-!أ-برا

نض:..-.ضفه!

282!أإسيعية

943لبوذيةا

+Vooوسيةلهندا

!norمس!!ا

وأتباعالرئيسةالدينيةالمجعوعات

ام799عامحتىآسيافيالأخرىالمعتقدات

المسيحيةالمسيحية

rM

المسي!ية

352

إلمسيحيةالمسيحيةالممميحيلأ

------

محليةمعتقدإت
rAتقليدية
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والثبالاثالطفمهى

المناخإلىالشمالفيوالتندراالقطبيالمناخمنآسياقارةفيالمناخيتدرج

منإلقطبيةالمنطقةجنوبالواقعالجزءويتمتع.الجنوبفيالحارالاستوائي

منواسعةغاباتوتغطيهباردبمناخسيبيريا،منكبيرأجزءاًهـلضمآسياكممال

مختلطةغاباتفتوجدآسياشرقفيأما.والبيسيهوالصنوبرالتتوبشجر

الفد.منوأجزاءالشرقيةإلجنويةالمنطقةفيالاستوائيةالفاباتوتوجد

تعطيبينماباردةوصحاريواسملامعشوشبةسهولآسياأواسطفيوتوجد

آسيا.غربجنوبمنكبيراًجزءأالحارةالصحاري

اكأرضاستغ!لاارَاجصغيرإرأمىكا---------

ل!سيا()لاستثناء

صَص7بر-33

!يرنيص.برا؟!!،ة..ترو-.+ح!ء!-------.-----------*--!ج!ع!

.....َ..-..!-ى..!مم!قي-..

....ى...ىءَىَ.َ-.--*.!يم.ى.-ة-...-!كث!تما-*.:.؟-..،ى؟-*.-.دشً!..--.....-...لأ."

تجر!و*؟بم..-سٍحبم؟!ج!"."-.-!!ح!-أ-...ة...
ىي.:ض...::ء........-.......-،

ء..".."،ب.يمخ.-ت"-.برء--لمحلا*

لمءَ......!....-".د-:..-..شى"-ى.-.........""6،ء..-..

-.-*.....--.......!....ء....د..!.

!..::.*،-3.!-..:..لأ....بر--وللهه!مسمثهصهص.م.!!*

أ،في:ص.*:-...-.-ت-/.!.!-ء،لم

له!ا.سص!-!!"!كاص.

!ا.-:!ة!*.!-*..3-ا"..6-!..--..0".،دلم
.!صا--......كا(-ا!ا

..ء.-...:كأ.د.!..*--.لأ--.-..:َى3،*000-ء.3.دا.ىء!،،ص!.نخئن
!...بر،..-َ.ء.ل!6-..+-..هـ-.ءى.3..3*...!لأ..برَ:.!".،-،--!.-

حرل!ا.!*لاأيم؟مك-..نر!ص.ر3لأ"ضء:ء

...،،"ل!"!"-!تء7رر.يختلم..:-َ-ير+برلىكايملأ؟ا!!لأيهبم -8..-!..!---م!-..!.خ.9.د.بز.-.ء-*ءى

-----،كس-إ...فيء!-7د...نر7.*!--ءيا:*

..َ-....-.!لأ،بز1.-.:---،.ء...َص....ء..ء!...-..؟د..?صَ/؟آةَبمt::.ش!ا.....!!!!...-تلرِءلىبرُ

!!-!!؟ْ-*ط!ثورءَى02ْ*،-ْ"!يخونا*.3!-كا:ْح!ْ..َ.:.ْ:.ْ":ََْءن!بَ!غنح!ممَونيمعْ.
أ--َ..!-.لمخج..دثهي...*.....!.-.001-.*؟دد*..!كايٍمض،*َ!ءسِ---*.!3:*:أَى01!".ى"...آا.بر"::..،!زءَ"

2ء...د...."*111

!بأ0لا،6--رصش-ء!01

لملىىةَ..**

،!*.!-ت.ل!*صبهـ

؟ج!..-يأ*...-؟ممي71ًَول----*--411

1ثا!اتَ"!ض!!ريخ!زكاكاَ..5َ----.----003!رص!كاَ-كاَ"

1!\0-*.ع-----!

6!.!!أ.لإ...ا!لمزرَ.!:."--

؟!،.....-!-!*.بم..بز.-.-----81

.َط!!3.!8-...:.ة!-9*1---بي3ءع

-.َلإزر:....:+؟-!ظِ.مح!لم

---6..-..---."0-----

السفانامناغ!!سهول)حشائشقصيرة(حم!ةلسدلالقطبيل.قئ!عبيم..
مدارقيمطريةغابات+را -ء*

موآشكلابات!مخعكطةغاباتفيل!..-!ثص

مدإرلةشبهغابات!ا!وراقعرلضةغابات!%

خفيفهواشجارمداريمناحْ+المتوسطا!بيصْالبحرمناغ00000...2.!.00004:."..."إِ.".خ...ة.لإ...خ.:.لإخ.-شنرش.:.؟....:-كأكاخ""..".-خلإخ...-ة..ى

صحراء+(طويلة)حشاتشلرإري!-+ص-----------
77ع-077--سك!َ
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الحرارةدرجاتمفتاح

..-..!دِءَكا-ا

ثظ*..طاع!+نر.

-sنر

!!
!!ئ!!.

ل!ي،أبم!ث

!!ز".

ب

فى!لم

-ء،
-صحص

بمىت

/

!ميم!لاحميم

3!يرء!ءبرد

الشتاءفيالحرارة

حَلآ.ى،.ي.صء:
؟003.

!.،--006كاممس/-ثط

،و-دج!لربم.سس6،!)سلإ0ِ
.،...؟مغبهنى..

..اة..-ا،3.ع.--\!ىلألأ

..."َ-كاكاكاَكا-؟!صَه..!!كل+.،.....3*عا،لإل!+-

-لأ7..ت!صخَ!-نرب

كاء111مم!--01!.--كا-.-ا+،قيآ-الم

ءة-ةذ؟".-..-

+.-.--(.!.-.

كا.!+حمظ-3؟في!.!:،".-.".!1116،!،.0"-

-كا-!!----!-...*

---_-(-د--عتض!----،م!

----/مل!

--ة!فح!ا-
م!ىص-ء

الصيففئالحرإزه

-33من؟قل+

34-!لى-!32

16-الى-34-

8-16-!لى-

صمفرإلى8-من-

إلى8صفرمن-

61إلى8من-

42إلى16من!

33إلى24من!!

3فوق+ r

الحروهماآساسينبعاملينالطقسيتحدد

فآوكلوإلجليد)الأمطار.بالمياهالتشبعودرجة

الطقسايتدرجالحو(.منتأتيالتيالرطوبة

إالشمالفيالقطبيالناغمنآسياقارة

كاهـشأثر.الشرقيالجتوييالجؤفيإلاستوائي

!يآسياأواسطففيالبحر.عنالمكانببعد

حاراً%يكونفالصيفالتقلّ!شديدالطقس

كثعراً.الرطوبةوتقلالبرودةشديدالشتاءولكون

إلياسمنالرياحفتهبآسياجنوبفيأما

الرلاحاتهبالصيفوفئالشتاء.فينالبحرإلى

مرتفعةءحرارتهاتكونالتياليابسةنحوالبحر

هذهـالؤوتسمى.الرياحلاتجاهانعكاسيحدث

.المونسونبالموسمية

مطارلأا

غرلرةأمطارفيالموسميةالرياحتتسبب

وت!.الصيففصلفيأخرىوأجزاءالهند

غوجنوبأماالعامطولإندونيسيافيالأمطار

العيش!ويمكن.حارصحراوتيفالطقسآسيا

المياهـ.تتوافرحيثالواحاتفي

السنويةالاُمطارمفتاح

والجفافالفيضانإتملم00003منأكثر+

ذلمقخدميالإمطانهاالموييميةارتفاعملم0003إلى3...+

الموصوليتأخروعندنا.الفيضاناتملم00002إلىاء...+

كافيةاآمطارتهطللمإذاأوالموسممه
مل!ااء...إلى.5.

النبااوتضررالجفافإلىيؤديذ

.الإنسانوجوعمل!ا005إلى35.!

ثص.ملم035إلى!صفر

------

حرارة

شكالأ
فيهـ،

Ill it

المناغر

يكون،

اًجدإً

را.

يابسة

ياحص

ممالة

الرياح

فييرة

وتهطل

،غرب

.فقح!

إلى-ة

ئدوث

الرياع

فإنة

طتات
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البيئيةالتضاورسهى

:،!يخ؟:َومعظم.سنةكلمليون05منباكثرآسياسكانإليوميرْداد

،.."أ(.ْ.:-إزدإدتَالسكانعددازدادوكلمابالسكانمكتظةآسياإجزإء

ءَ.ْفيشبزَنرَ-رْ+ْ-.ْشعلىالضفح!تزيدالسنولةفالزلادة.دْلكعلىالمترنبةالأئار

..----.ْفي*أا.ص-..2الوقودأجلمنالقطحالىالمطرلةغاباتهاتتعرصْإلتنالأرض

إلتيالمناطقفيالأرزيزرعب.ْ".َ.-.ت؟إلئالمناطقبعضفيايأشجارقطعأدىوقد.والسكئوالزراعة

فيالمطريهَالغاباتتغطيهاكانت.!".وإنقرضتوإلنباثاتالحيوإناتعددونقصكبيرةبيئيةكو)رث

يحتاجالإنسانإن.الأياممنيوم.طبيةقيمةلهاكانتربماالتيتماماالنباتاتأنواعبعض!

البيئيةالتكلفةأنإلاالغذاءإلى

معروفة.دكيرلذلكصصصََْ
---.َ- ص*َ----

ء!ة6َ!!****-*!*-**.

لأ!...3جح!ب-*.-ور

3ج--جعذوِّل*.ل!(..-3:.لأ.!!-.ثأ،!لأممه!- ..*-لإ،..!.-*،11إ.ئ!َ

!وج:؟1إ،.،"!،./إ.اش-*ء؟.3ةدعفيلغتي3*لم!ّ-...حمالا-إس

....:.نر.....ض.*ح!.-ء--.ع...به

..!أ:3َ.-...-**.خ.ء.)*-ءبرى.."ص.ا*.101--.-ول-.صم..ا.+كا!،بم!دي!.لاا؟.!ت!ت3،اق!ش.ا.بم-.3..لر!"مم!يا

كم.!-!!3ء*صء-.!6!ى...ا!م!

حمي101

!.-.لإَ.*.3.....--!كلأبر:3.(..م--.ا،/َ.،مم!حراي-1َاق!1اا

.د.ج-..-كل.َ....بر؟....حرء

.003لا6إ-لا،.+ط....بر!بزلحه!حكتلا!-4-!في.يزقي...:".ة..-.-؟.،.!ط!ل!َ
!03،خلميم."بز.ة..لماصبز.ى.،ص.!

*ةءفيل!2..،0000لم.7!"-كا-،لإلإبزءفي.ء،ىءا:!،.-*.!*..!-8م!يململم

ل!%.ا.*000*..جمم

وال!حارللارضالاْضرارالْميئيةة!3ْ!1ْ!!،

.!1!..*.ص-...!!

ئلوئأالبحارأفر+الحاليةالصحاري!!ظلا"ء!!
لطوثأالأنهارأكثر-التصحرلخطرسرضةمناطق

الحمضيبالمطرتأثرأالمناطقأكثرالمِالحاليةالمطرلةالغابات!

المدنعنناتجخطيرظوث5كشرأتألرتالتيالمطرسةالغابات!

الأخيرةالسنواتفيبز
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بالبيئة:رلإضراا

تمتصإشجارتوجدلافعندما.الواطتةالأراضيتتضررالعاليةالأراضيفيالأشجار.تقطععندما

حيثالأنهارأحوإضإلىمعهاالخصبةإلتربةالمتدفقةالمياهتجرفإلتربة،وتحيالأمطارمياءوتحجز

بنفلادش.عنيفةفيضاناتضربت0003عامففي.الفيضاناتيحدثمماالمياهوترتععتتكدس

منسحبعنطونتجالأراضيلتتظيفإندونيسيافيمتعمدةحرائقاشعلتالتسعينيا-إواخرهي

.الناساختتاقإلىوأدتوسنفافورةماليزيامثلإندونيسياشرقتقعالتيالمجاورةالدولإلىامتدتالدخان

بالغازاتالجووالسياراتالمصانعمنالمنبعثالدخانيملأآسيافيبالسكانالمزدحصلأالمدنفيئ

تسممإلئيؤديمماالأنهارفيالكيمائيةنفاياتهامنالمصانعوتتخلص.خطيرتلوثحدوثفيئوش!مبب

فيئتدريجينقصإلىذلل!فىوأرىالنغاياتمنوللتخلم!للفسيلالأنهارمياهكذلكالناس!ششمل.المياه

.الضارةالنفاياتتلككلإستيعابتستطحلمالتيالأنهارفيالنطيفةالمياه

الطبيعية:الكوارث

والانفجاراتالأرضيةالهزاتإن.الهملاياإلىتركيامنيمتدحزامفيالأرضيةالهزاتتحدث

فيئالنارحلقةمنجزءأتصثلالتيأسياوشرقشرقجنو-منقطةفيئالحدوثكثيرةظاهرةالبركانية

الهزةتلل!البشريالتاريخفيطبيعيةكار.ثةوأسو(.الأرضيةالطبقاتفيالتحركاتتحدثحيثالباسفيكي

0083حواليَْقتلإلىأدتوقدhoofعامالصينشمالفيشانسكيمحافظةضربتالتيالأرضية

شخحر.

الكوارثمنالأخرئهيالفيضاناتمحدثةإلشواطىخارجالبحارمياهتدفعإلتيالمداهـلةالعواصف

يعيشوبئالذينبالفقرإءفادحةأضرارأتحدثحيثآسيافمرقىوجنوبجنوبمنقطةفيإلمدمرةالطبيعية

شخصر.مليونحواليوفاةإليبنفلادشىضربتعاصفةأدتا7!عامْوفيئ.المناطقتلكفيئ

بالأنقراض:المهددةالحيوانات

تقليصإلىالبمثسرعددفيالزيادةأدت

بصورةالحيوإناتمنكثيرحياةمناطقونقص

العمليمالبانداحيوانهولذلكالحيوالمثل.حادة

مافييعيشروهو.للطبيعةالعالميالصندوقرمز

سيشوانمحافظةفيالباردةالفاباتمنتبض

تمالخيزرانوإشجارالآشجارفمعظمبالصيز.

مساكنهملبناءالمحلييزالسكانبوإسطةقطعها

الحريق.ولخشب

يتموالقرودالنمورمثلالعيواناتمنوكثير

منلهمالمرخصغيرالصيادينبواسطةصيدها

كأدهـلةتستعملالتياجزاثهاوبعضالجلودأجل

يتمأوتانبىانج9الأمئلىالحيواناتوبعض.شعبية

أليضة.كحيواناتلتباعصفيرةوهيعليهاالقبض

الخطرإلىكذلكإوتانالأورانجوتعرض

أنوإعوبعض.والحرائقالأشجا!قطعبسبب

أشجارشبعضالكعيهرةالفرإشةمثكالحيوإنات

القطعوحظرالآنحمايتهاتمتالمطرلةالغابات

.:....،إلصيد

في.خبر:.!:.....!(.!أ،."!

،جمبم!ا)!،به!!اح!سععفسث

.ح!:بك!.-

!؟نا

")1001

3!،.:..!ش!!ا.ءا.د
،د.،د.:!...ص-.َ*.ا.!م

-...حخ

0\!لأ3!ك!ا!أ.صحص
ترممِما-!يمء-،/

.ص-جأ!اا

َ......جرِوء!+،!ح!بمبى

ولحأوفيلقرنإأَ!لمص"-َسس!صحح!لآيلا.+ظ- آسيافيبالإنقراض!المهددةافىلْواعبعضا

أ.

الطيور

إلقورني.بيتا.-

إليايافْي.الكركي.؟"َْ*.برنربر3-!دَْْا

ح!-ص!.!

.الصقوراكلةالفليبينيةإلقرودم!ْ.؟صزا6،د

الميتا.طائر..س-.*6"-لإ!.3ة

والزواحضالتدلاس%---ْ-ء1َ\*أْد..لا--ْ.8ه%ص:برَْ*

ازسيوبَ.الغيلأ،لألا

الكبير.الباتداأا!!اْ-اثضد/!َآ

والسمارتاني.الجاوفيوالقر!حيدأ.،.!.ء؟ْ.ْ.ْ.ْ..ْم!:-.!ا!*اْ

.وتان!-تجور!أاأ\بز3-.--!س

الأنهار.سلحفاةثا

الارضيه!
الممر.

ج

6

ث!

تعطة.برافيمناطق

.الأخيرةالآونةفيكبيرةارضيةمزا!مناحلق

.الأخيرةالآونةفيإفيضاتاتعىناتجةكوارثمناحلق

.كبيرةمداهـلةعواصفمناحلق

والاشجارالثباتات

.إفانداالأوركيدزهور

الأشجا!.حمام

إليافوسي.الأوركيد

الرافية.نبات
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فىقتصالاا

الزراعة.علىمعيشتهمفيآسياسكاننصفمنأكثريعتمد

وفي.عائلاتهمبحاجةيفيلايزرعونهومافقراءالمزارعينومعظم

والقمحالأرزممرالمحاصيلبعضإنتاجيةإزدإدتالأخيرةالسنوات

إلعالعة.الإنتاجيلأذاتوالبذوروالمخصباتالماكيناتاستعمالبفضل

الحركةازدادت!قد.الكبرىالصناعيةالقوىأهممنالياباقوتعد

كلفيالقديمهالمصانعكلتحديثيتمكولىلا.إلىإندونيسيامنآسياشرقفيخاصةالصناعية

التجا!لةالحركةلمواكبةالأسيولةالدول

العالم.دولكلمعالمتطورة

ء33-%نر-هـد-.!ء.!!

--.."حع................*-تَ--.---.-كل....................-بم

!؟."....6.:!ب!ح!!ه--*009..د.جى--ا..-..*---د------*ب:.يم!؟ةأت*--ة----.،ًَ

.*نر:ءص.....يرص،..!.هـص-.؟.-64!،!كل!-....*.!.!...06-..-!ر

.0000001كا.*،لأت.---كا...في-د3*-..!راحلأا

-----ىلم-**..ل!2رر.!.-!آ!،-.-ءلم..؟-....!ا-:..؟-.!حاع

ر...-.دل!*..-.-َ.---َ-،-إ!ا*أ-م!،ا-8لي!3-*قي!**حبن!لإ-ئالأ؟.

6!حممعد1!!8*-،لمثر8!.*
07..-.*-!بم*9د!3!..؟

ط+س--،احص.*ح!لملأ:

...7!قي001C---د-!ركاثرلىل!8ا!ف*لأ.

كم-.!رلر؟:ول.ص،:....3-2---احاْ"في.:؟لم!-

--..في.ص"-ص..!!.\-حسررو-سكر...ف.

-.!...:9.4..ليرصي0101ء.بر:ي.!!"كهذ

ده!لاةَلاكايم!7.-د.؟لإ،.وللم.ا.ل!37!و.*:-ير/-يمله!!
...........رز...،صٍي!

"حلأ؟..-.*كأ

...!.،*..*....*ث7(!...برإ.-. .-م!-!*-7كى

كاو--.-..-007ررحه!ضبم-....د\،ا،يأب.....*..،-خ!-..."..ءَ! ....-.برص!عا-.-.-.--3.ص--*اَ-ص.3لأ1!ح!لا.!ى

*لأ.لم.كالى.!لأ،/اأأا

لآ.:.!..ءلر!م!د*!دء-2لأ+ا
لا...،اآ!!د..**003!..\َ،سمك

ا!د:إ\خ0ئمض-.-.؟!!م!ة-.*ح!ك!-ى-".،،--دة.5لأ،ةاألإ!ط.*َ(بخننلابمىء

ةلأإ:.أير-..!.101َ..آة؟ظ.َ
ا-.\!!

ول!..َي.ة.سم!كلا*.\00خلأ01.ة0.

.-..::"..**د..ممى

."-إم-.،قيبخلهـ!لا
لإء.

!..َء*،ي.،،

.ل!.جلابم؟نر.7

آسيامنالاتى:-تىالثروةمْى.ولمكهول.:يَر.!بزَيرنرَ:ََ

هـالمطاط:.!لأولة..5."،00،فيْ.7

وإلصوفإلفطنءالماسعط-الهئدجوزء،نرفي!ش"ْأ-هـ.؟.--.كانخكض.ءْ

ا!4اراتءالشاميةالذرةلاالقطن!.ه؟"ْ!!بر-نم8-َ.د.مم!ْ"

الشاي"إلصناعةفىالسمكصيد-."ةير!ت.:!تر.3

التبغ-والمعادنالتعلىينثمالفالمةا!إتi!رور--.-جم!7-.-

-..9-..جمى..-ور.88َ.

السياحة،البترولولالفواكه!ع7ْ*كأ..

العمع7الزشونفلت5العاز،-تمَ"َْ:ْةْخََ:ْلإْك!ْ:

5aالروحيةالمشروبات"الأددْ!النقنيةعاليةالمشاِعة
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الإجمالي:القوميالناتج

الخبراءيقوم،الدولاقتصادياتمقارنةأجلمن

بالدولارللدولالإجماليالقوميالناتجباحتساب

قيمةإجماليموالإجماليإلقوميوالناتج.ايأمريكي

يبين.السنةفيإلدولةتتتجهاالتيوإلخدماتالبضاثع

الأعلىهوإليابانفيالإجماليالقوميالناتجبأنالمخطط

بعدالعالمفيإلثانيةالمرتبةفييأتيكماآسياقارةفي

الإجماليالقوميالناتجأنكما.اكلامريكيةالمتحدةالولايات

القوميالناتجعنإضعافبأربعةيزيداليابانفي

القوميالناتجمنضعفأعشروثلاثةالصينفهيالإجمالي

للهند.الإجمالي

الانريكيلا(راتالدو3)ببلاييناكأسيويةللدولالإبماليالقوصينالناتبم

الصين

،950(1)

ليابانا

(3!،84)

)483(الجنوبيةكو!ا

الهند)357(

)374(تايوان

)313!إندونيسيا

الآسيولةالمولبق!

(5311،)مجتمعةالأخرى

!اآسيا!لاق!لىا!!رهوإ!إ!انفيإ!جمالي:القومياشاتجإجماليمنالفرددخلمعدلا:مصادرالطاقة

فيالإجماليالقوميالناتجمنإلفردنصيبأن.الواحدالشخصحصةبهيقصدالفردنصيبالآسيولةالدولمنإلمديدتفتقر

الدولأماصناعائها.كثرةبسببعالٍسنغافورةالقوميالناتجمنالفردنصيبإستخراجوشمإلى،اليابانذلكفيبما،الصناعية

القوميالثاتجمنالفردنصيبفيهاينخفضإلتيعددعلىالإجماليالقوميالناتجبتقسيمالإجمالي!الحجريوإلفحمالطبيعيوالفازالبترور

واليعن.ونيبالوكعبودياأفغانستانفهيالإجماليالقوميالناتجمنالفردنصيبفمثلاً.إلسكانالتيالطاقةلإنتاجتستوردهاوهي

..صنتعدسيولة2دولهناكأنإلا.تحتاجها

ص-..صص*-*ََََْغربجنوبمْدود.الفاقةمنتجيكبار

ص-*تتصدر)ز،الطاقةمصادرأكبرهيسيا2

برَْ،لإ*!*أكمرعلىْئحتوىوهىالعالمصْللشرول

ى.:بر!)!/إ!.9!المسجة6الدولالسعوديهالعرييهالمملكه

!.-3.،..!،.!!-!ِ..---.ِى.6!،إ!ثمإيرانتدخلكما.معلوماحتياطي

....!ا؟،.؟..-جمح!ء-ثلأرو!3َحم!كس!*."ل!
لملأ./ء-َ؟؟،11إكبر(ضمنالمتحدةالعربيةوالإمارات

؟!لا!ََ-!كاي!فى!!أَأ!الْعالمكْيالطسىللغارْالمتتحة

000001!--..إ"!،111العالمميللبمرولمسجةدولعسر

-!.؟ْوكذلك،6991عامإحصائياتحسب
!ا---

ص!ع.-.!!لأالدولأكبرومنوروسيا.الصين

..+!خم!يجبرا"..د.ء

اواندونيسياواوزبكستانروسعا

-.:..إماالسعوديةالعربيةوالمملكة

..-اد!*!ص-----سََْ!1!زرْء./ص-ْىدْىعَْيىْحيثمنالعالمدولمْقتصدرالصين

لأ..ء.ى.*.3.-نر..%!8!.-**"\كاؤ9ْ.الحجريإلفحمإنتاج

31...أر!!./،،// لمالمتوافرةمصادرالطا!ة

أسيا:همه

النعط0

"بر""ة!المالْ!ة-الكريائهةالطاقة
!!دد.06!..*.!-**-*د-الظزَ

!!-ال!رانيومالبريالنحم

--.----!
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والتاريلخالسياسة
س*.

!ص،.:ا.؟يلىا
منالملىيلىآسما-!لىت!ادامر-..ا!ت3إ!سرينا!سمنالأر!نياتفمنذباستمرإر،شرالعالمخرلطةإن

.489101سنةوفي.أخرىتلووإحدةاستقلالهابنيلالاَسيولةإلدولبدأت
--ْ..اَذ!ْ"!َْثه!بنيفيضي!اْءمنذزإلتاوماوباكستانالهندهمادولتينإلىالبريطانيةإلهندإنقسم!

العط!مه.الإمبراطوريا!لمإ،.،

تمائيلمنمئاتووجدت!؟ْ.3إْ"م!3.فيبكل!.(:1991ع!اموفي.بينهماإلمححدورحولتتصارعانالآنوحتىالتاريخذلك

كنمم!اينهضرلأتصيَنم\\اإ\لىإ!ا..ك&!لمغ!ثأ.!ر.ْىا!انمنكل!لة!رولتكونتاوو!تي،الأخادانقسامواثر

-ة"11ْبأ.لآجم!ْ-7991ْعاموفي.وإوزبكستانوتركمانستانوطاجيكستاقوغرغيزيا هذهصنعتوقد؟الصينية101افي"ْا.،"؟!.+ا،ً

111".1.7-../تيمورسعبصوت9991عاموفي.الصينمنجزءاكونجهونجاصبحت

ضريحلحراسةإلطينيةالتماثيلنر.-..-.---....

إلذىالصينيشِالألاملرةإح!-*!!.:.!ا!هـبهم!قلهلو!لكولنوإسدوليسياعنالالمصالعلىالشرقيه

.*.*%بر.،...ة

سنة.00202منأكثرمنذتوفْىإ،نرأَ!.."!:عطميةتارشيةأحدات

----ِ:..--.4.ْ-النهرينََبينمامنطقةفيالتارلخعرفهاحضارةأقدمإكتشفت

يَيص--َمْيإخرىعظيمةحضا!إتلْمتكما.بالعراقالاَنتعرفماوهي

!!ير!!!!***3مهدآسياتعدكما،الصينوإواسطشمالوفي!!بحولاضى

-.-؟ءَْ"-!-!*أوائلْمنذسرلعةبصورةوأوروباأسياب!الارتبام!ارْداد

.لأححر-6ْلأ،!بم*ْ..لطرلقالبرتغالييناكتشافاثرعشرالسادصالقرن

!*6َ--1/.ْالبرتفاليينبعدوإتي.بأسياإورويايريطجديدبحري

-+َ!َْ.وإلبريطانيونوالهولنديونالأسبانوالتجارالمبشرون

!!للإَعبرنفوذهاومدتروسياتوسعتالوقتنفسوفي
،!*.!

صحغبهم-يهغ**!ي-ٌإ.!7د*أل!استعمرعشرالتاسعإلقرنوبحلول.سيبيرلا.

ء.َ"-ِور،َ"!بخأاالقرنأواحْروفي.سيا2أجزاءمعظمالأوروبيونل!

نج......-لإ-كاكاكاكاكاكا-!*؟-.فيحأظهرتالعشرلنالقرنوأوإئلعسرالتاسع% .-100ْ.بر--مْيهرْمتأنهاإلاعظمىعسكريةكقوةالهابان%

".-لأ1-،هـ..*.-لاَ--!!"3؟نر.أسقطتعندما4591عامالثانيةإلعالميةإلحرب

.،!:..يَبر!-----.-أ1!!!ىصأَ.0.ا.نوهـلةقنبلةأولعليها

ور!..?.ا..ِ.ِ-لأ+!6/!!.ةأواخرْمْيالآسيولةالدولمنالعديداسنقلت

لأ03...ط1"؟ء/!،-\\ْأ.لم...استولت9491ْعاموهْيالاستعمار،منالأربعينات

الكبرىالاسيويةالامبرا!رياتلأ-*كابما؟..وأرى.ا!نفيالس!لةعلىشيوعيةحكومة
*9*".لمْ/َكورلامنكلفيحروبنشوبإلىالشيوعيةانتشار

الهلالميلار.قملال!نع!سوررن+!كالأ،لأ!لأكاخ-حِ!/لمص.بر-ىآ،اليابانوأصيحت(.؟ا-759)549وفيئتاما-059،53911)

.2-َْ-اصه..ْكا!َْ.عظمئاقتصاديةقوةالأصلكية،المتحدةالولاياتبمساعدة

مهلادية013.الفول!جبرحح!لأ-ْج-.َْإلدولَمنالعديداستطاعتالعشرلنالقونمنالسبعينياتوصنذ2

مه!دبة!17ْالموغال-صىمنذَالصيزمنجزءإًصارت)التيكونجهونجومنهاقويإقتصادبناء%

صصالكثيرأنغير.وتايلاندوتايوإنوسنغافورةالجنوبيةوكورلا(؟799عام

هيالفقرعلىالحربيجعلمما.فقرهاعلىظلتالآسيولةإلدولمن

وإلعشرين.الحاديالقرنفيآسيايواجهالذيالاكبرالتحدي

ْ.ررء-
!كأ

بزي؟-صلَبم"مهمةتواريخ

بلأإلاء،لم؟لإفئ،كم،ءلمءته.

كر6لأ--ثبز**.7د..-،-"!*.بر**.!ورلأ*.!*برلمر..خه7-في*ءبلأجمروحي!*-خدرر.خه..ور-بر*رزة،.*،صه.-ءنج.*.ة،نلأكمنرْلمه،!لأ

فر..لار.فيبر*!.كمب

لم.*3لا.

!نزآبر*،ىر*.3ئلأخزر-لا؟؟برلالر.ح+فىلابر!به!كمب!كيب!ل!،،*؟ئلأ؟كروكألم+*لمأ.لارزفي3+؟بهلأفي*لر!بربر3*3*بر+فىنرءفر؟ا-كي،،ْدفيجم!فيكمفي*كم3؟طجممفىيثم

؟*!غْلإ،ء.؟اف3*وت.**أ7ٌ"كألا!7!!"فى*3*بز7+كبمبرلألأكملأ33"شهبرلم!!مأكبئ!كم؟!قا*بو!بم؟رير)ز*!كلإلانز؟لأثمل!7غْخمض

ق!!*؟،بر.ي!كلأفؤثى؟ألا،!.فىبى،برلم3فيبر؟!يْيثمر%إ.رأ.لمقك!جممبز،بروممم.فىهـلإء.برلاْولمزر؟لمفيكمرلآ،لمىنجلآبر-لإلمن!لأ7أ%لآ

....ر.!..،ر.."(:..بر--.از.ئر...3...-006.ز..:لىء.في:.ءَلا7رلا*3!،لا

لم!كرلم

ارز.لم،!،ى!.ربز..)لمَلأو.ي.

000A00عمامالميل!دي.الأولىالغرن(الميل!دمبلعام*I?
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مول!

الىا

،591-+شصلأثاْلم-.!--!-.خ!-ى.كأ.-.خ-....ل!-.أْ

أللبلمتبملإ؟

خرصسا--

-يب!ص

كا..ؤفئ

لمح!ر.!!!-

تصويث،؟999-
اشرهيةقيعور!.

على

لاستقلالا

!-----

-".عبس!
؟ا-!بزا

كتمر3برفأننى5كايز..

كراكوتاوفى

*ب-،
8-رر،ورلمخ*--*

ء-غ،قئء6،.-ض-فيقئ.قبمبإ-*7--.ْ!لم،3--.ءت
ك!،!*رر،*لم.ى--ن،*فىء؟شؤ*،--33-رهـ!**.!د-،،د.66وت،ءد-ْ

6كز**،فى،*بللمريخهكنزدنر،.ئخرر،!%7ْ3ة-ئمة-تر،*قململى!،.بر+،.بر،**-دنر!!ْ!-،*حمح!بر؟*ممإ

!.*لمي،؟*+ن!*ح!هـ*لمكل.5،-8ط،!نمذبر،بررآزبر.ير*إثرديرئرأ"ث"*ع5-ع--6*6*فى+*،**7بر*لمزك!*!****ب!!!

لمر!لملأ*لأآ*و!!!د.*!هررلممموْآرو"3!3:ر!ؤ*أداننم،!لاأ؟*!لمفى*3-"ث!،-؟*لسكر،ققأبركر!رفيإلمقجصينر!*ئ!برثميلى

كروقيبر.لم6-ك!63ثمء:؟؟0..رجمتف!!بز!-در!*لمبر.-بر؟..؟ثود*كرذىر.!بر.بروع!فيزلخنم؟-ض..نمب!*%!ا*طم%!نرفي/ركرفيجمر.ئر!ركربكْتيالم

.ؤ...،?:لم

0002عام:!
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